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ΡΥ 
ἘΠ τε ατ τὰ 

΄ 

ΤΊ Ως " ἀπ. 

᾿ ἡ Μὴν, Ἀ Ὁ ἮΝ ἋΣ κῃ 
ἩΕ μον ρον Ων Τα, το 
Ἵ " - " ὌΝ ὙΦ ΆΛΝΝ ΡΩΝ, ἐξ “τ 
ἌΣ , Ὶ "ΦΣ ἡ ΝΥ Φγ μ ἐν 

Ἂ “ει 4 » ὦ μνῸΣ ἐν ΡῬὰς. ἘΝ 5 
΄ ων 

“ἦν δ. 8 Ἷ ιν ΝΑῚ 

δ ΡΟΝ 
"λιν ΙΝ 

νυ ΡΝ ν μι Ὁ 
ων ᾿ψε" νν͵ ἃ ἄ ᾿ ν᾿ ἰων 

ΌΆΣΣ 
. 
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ιηἰνθυϑίίγ οἱ Τογοηΐο 

Πἰϊριμννννν. αι ἰνϑ. ογο αθίββ]θχθηβυπθοσοφρποὶ 





ΦΩΤΙΟΥ ΔΛΕΞΕΙῚΣ. 





“ἂ ἴ ᾿ 

εν 

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ͂ 

ΛΕΞΕΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓῊ. 

Ε ΟΟΡΙΟΚ ΘΑΙΕΑΝΟ ΒὈΕΒΟΒΙΡΗΙΤ 

ΠΚΙΟΑΗΉΌΌΝ ΡΟΝΒΟΝΌΝ. 

.9 7 

ΡῬΑᾺΒ ΡΟΞΒΤΕΚΙΟΆ. ἐ 
ἠ 

ΞΌΜΡΤΙΒΟΒ ΟΟΙΓΕΟΘΙΙ ΤΕΙΝΙΤΑΤΙΒ ΟἈΑΝΤΑΒΕΙΟΙΑ͂:. 

ΨΕΝΕΌΝΤ ΑΡῦΌῦ 707. ΜΑΎΜΑΝ, ΓΟΝΩΘΙΝΙ. 

ΜΟΌΘΟΟΟΧΧΊΤΙ. 

ΕΧΟΌΙΤ Α, 7, ΥΑΙΡΥ, ΓΟΝΏΙΝΙ. 



 ΦΟΙΤΩΦ, 
ΓῸΣ λα  Σὰς ἐ 

ἐκ νὰ Ἔχ, ᾿ γ΄: 

“ΠΠτὺ 
ἩποτΑ πῈς κα 

᾿ σφι ηοσπα οὐληιλο αὐτάς 

ΟἽ 06 

»(» 

ἌΟΙΑΒΤΕΘΥ δή ὦ τὸν 

πιά σι λ Π ας Ἶ ̓ν ' 

. εχ κυ κεν ἀλωι 
ΟΝ Ψ ι 

απο «Ὑ ΣΑ᾽ " - ἐ: 

' κὰ 
ἣ ν᾿ 

᾿ ; ἘΠ 
ἯΔΑ 

ῥ 

͵ τῷ ὴ ΑΝ ; Ἢ 

5᾿ ἣ- ἮΝ ΤΟΧΦΑΙΤΑΠ τοῦς Ἐπ: 



ΦΟΥΤΊΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΆΡΧΟΥ 

ΛΕΞΕΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ. 

᾿Αρχὴ σὺν Θεωΐ τοῦ πὶ στοιχείου. 

Πάγας : δίκτυα" παγίδας. 
΄ ’ » - “ 5» 

Παγασαί: «“ημοσβένης ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς᾽ ἐπί- 

90 νειόν ἐστι Φεραίων. 
᾿ 3, 

Πάγη : θηρατικὸν ὄργανον καὶ ἔστι τετράγωνον. 

Παγκάλης : πάνυ καλῆς. 

Παγκρατιασταῖς : ἀθληταῖς" πύκταις. 
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Παγκράτιον : πυγμή᾽ ἀγών" ἄθλησις. 

Πάγκυφος ἐλαία : ἡ κατακεκαμμένη. 

Πάγοι : αἱ ἐξοχαὶ τῶν πετρῶν καὶ τῶν ὀρῶν. 

Πάγον εὐτειχῇ : ἐν ὄρει τετειχισμένην. 

ὃ Παβαίνεσθαι : οὐ δεινοπαθεῖν. 

Παιάν : εἶδος ωἰδῆς. 

Παιᾶνας : κώμους" εὐφημίας. 

Παιανιεῖς καὶ Παιονίδαι : δῆμοι διττοί εἰσι ΠἊᾶαιανι- 

έων, τῆς Πανδιονίδος φυλῆς" οὗς᾽ «ιόδωρος καλεῖσ- 

10 θαι φησὶ Παιανίαν καθύπερθεν καὶ Παιανίαν ὑπέ- 

νερῇεν᾽ τὸν δὲ δημότην ἑκατέρου δήμου καλεῖσθαι 

ὁμοίως Παιανιέα" διαφέρουσι δὲ οὗτοι τῶν Πᾶαιο- 

Ἐ οὗτος τῆς Λεοντίδος. νιδῶν᾽ δῆμος δέ ἐστι καὶ 

Παιανίσαι: τὸν Παιᾶνα ἐπικαλεῖσθαι" ἦν δὲ ἔθος 

Ιὅ καὶ ἐπὶ ἔργον ἐρχομένους" καὶ ἐπὶ τηῖ νίκη! τοῦτο 

λέγειν. 

ΠΑαιανίαξζε᾽ ἐπορεύετο: μὴ Παιανιοῖ: τὸ γὰρ Παια- 

νιοῖ τὴν ἐν τόπωι σημαίνει δύναμιν. 

Παιδαγωγηθεῖσαν πόλιν : ἀντὶ τοῦ ἀχθεῖσαν. 

20 Παιδάρητος τῶν ἐκ Λακεδαίμονος ἐκπεμφθέντων 

ἔστιν οὗτος οἱρμοστής᾽ ἀνὴρ εἷς τῶν γεγονότων 

καλῶν. 

Παιδάριον : οὐ μόνον τὸ ἄρρεν, ἀλλὰ καὶ τὸ θῆλο λέ- 
γουσι. 

25 Παιδάρια : τὰ μείξονα καὶ τὰ ἄρτι γεγονότα λέγε- 
ται. 

" ὡς ἃ Ἴης ΤΌΤ ΕΝ 
᾿ ἐ. ἔργου ἀρχομένους " Παιάνιξζε 
μ Παιδάριτος 
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ΡΝ 4 ὉἈ 3} ἐν Φιδι 9 ΄ 
Ἴ 9 δ - ]Π]αιόέρως - σφραγῖδος Ὀνομια" οἱ ὃὲ ἀλείμιματος. 

’ὔ, “ 

Παιδεύειν : παιδοτροῷεῖν. 
Ἁ 3 ἕ , ’ 

Παιδιὰν καὶ παίγνιον : ἑκατέρως λέγουσιν. 
71. -Θ ΒΕ ἔν ἃ, ή - κ " ,ὔ ᾽ ,ὔ ὔ 

αἰδικὰ : ἐπὶ ἡλειὼν καὶ ἄρρενων ἐρωμένων τατ- 

τεται ἡ λέξις" παραδείγματα δὲ τοῦ ἐπὶ μὲν τῶν 
-“ ͵ 

ἀρρένων ἀμεεοώθαι πολλα" καὶ ἐν τοῖς ᾿Αχιλλέως 
Ὁ ν “ ᾿ω “ , ἷν ΄ 
δ᾽ ἐρασταῖς δῆλον ὡς οὕτως ἐξείληπται" ἐπιδόντων 

, ΕΣ εν εἰ ᾽ δ , 3." χρεχννα 
γὰρ τι τῶν Σατύρων εἰς τὴν γυναικείαν ἐπιθυμίαν, 

Ἀ ΄ Ξ -“ ἢ, ς “ 7 

Φησὶν ὁ Φοίνιξ᾽ ΤΠ]}απαῖ, τὰ παιδίχ᾽, ὡς ὑραῖς, ἀπώ- 

“ 

᾿" σ -" 

λεσας" καὶ Κρατῖνος Πανόπταις" ΔΜηισεῖς γὰρ τὰς 

υναῖκας, πρὸς παιδικὰ δὲ τρέπηι νῦν᾽ ὃ Ύ ς, πρὸς παιδικὰ ὃὲ τρέπηι νῦν ὅτι 
ΕῚ ’ 

Σ ἐκώ» 
- Ὁ ᾿ Ἀν Ν Χ » . λουν οὕτως καὶ τὰ πρὸς τὰς γυναῖκας Εὐπολις 

Ἀ Ν ε , 3 ’, ’ λα, ἐς 

Φησὶ γὰρ ὡς πρὸὺς αὐλητρίδα τίς" ᾿Εγω δὲ χαίρω 
[4 -“ “ ἮἝ -" Υ ΄ - ἍΛΩ 

πρὸς γε τοῖς σοῖς παιδικοῖς" καὶ Κρατῖνος δὲ΄ Ὥραις, 
- ΄- 5 ΄-“ ““ ’ὔ » “ 

τῆς παλλακῆς ἀποδημιῦντος τοῦ ““ιονύσου ερ γώσης, 
᾿ ΄-“ ΄ -“ Ὁ 

Φησὶν ἐπ᾽ αὐτοῦ,---μακάριος τῶν παιδικῶν" οὐχὶ 
ἊΝ ΄ .-.᾿᾿ ’ “ αϑ᾽ δ᾽ ᾽ Ἀ 

ὁξ μόνον οἱ ἐρωμιεῦοι καλουνται τῶι ὀνόματι, ἀλλὰ 
Ἀ ,ὕ « Ν ;ὔ ’ -- Ἀ “- 

καὶ πάντες οἱ σπουδαζόμενοι πάνυ" κατὰ μεταφο- 
κ ΄ ΄ ΄Ν Δι} ΄“- 

ρὰν τὴν ἀπ᾽ ἐκείνων" Πλάτων Φαιδρωι ἐσπούδα- 
“ “-... τ - Ἅ - 5» ’ 

κας, ὦ Φαῖδρε, ὅτι σου τῶν παιδικῶν ἐλαβόμην, 
’ - ,ὔ ἊΝ Ἂ Ἁ ᾿ Ν 

φεσχελησων σε λέγεται ὃε παιδικὸν καὶ τὸ παι- 
2 ἣν - ὟΝ Σ Ν « ΄΄ οι, ο΄ , « 

ὀαριῦες, οἷόν τὸ ἀρμοόζον παιὸι ἢ ὁξ λέξις, ως 
ἌΝ Ν Ἁ Ἔ. “- » “ 3 , 
ἐπὶ τὸ πολυ, ἐπὶ τῶν ἀσελγως ἐρωμένων. 

ἘΓΠαιδεύειν : παιδοτροῷεῖν.] 
-- ,ὔ ,ὔ 

5 ΤΠΠαιδικώτερον : ἱλαρώτερον. 
-΄ ͵ ͵ ἊΝ ᾽ , Ξ ᾿ κ 

1]}αἰδισκάοιον : κοράσιον ὃὲ οὐ λέγεται ἀλλὰ καὶ ξ Ρ 
, κν ε ͵ 

κεκωμωίδηκεν Φιλιππίδης, ὡς ξενικὸν. 

1 Παίδερως ἅ ὁρᾶις 

3 σου “ Ἴη6, Ὁ ΟἿ, οὐχ, 

Ῥ λοί. 95Α 
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’ Ἁ ’ 

Παιδείαν : παιδικὴν ἡλικίαν. 

Παιδιά : παῖγμα. 
' -“ ͵ 

ἸΠαιδοκόμον : παῖδα τρέφοντα. 

Παιδολέτειρα : παιδοφόνον. 
, ,ὔ ’ 

ὅ Παιδοτρίβας : ἀλείπτας" γυμναστὰς- 
, ΕΣ 

Παιδουργία : παιδοποιΐα. 
΄“ ’ὔ 

Παιδοῦσα : ἐγκύμων. 
Ψ 

Παίει : τύπτει. 

Παίειν : ἐσθίειν. 
, Ἷ - δ , 

10 Παιπάλη: ἄλευρον, ἀπὸ κριβῶν ἢ ἀπὸ κέγχρου. 
Ψ “ , » , 

Παιπάλημα : τὸν πανοῦργον καὶ ποικίλον ἐν κακίαι» 
͵ Ἢ ’ 

καὶ παμπόνηρον σὺν ἀγχινοίαι. 
᾿ ΟΝ Νἶ ’ , 

Παιπάλημα : οἱ μὲν ὁ τραχὺς καὶ ἀνώμαλος ἄνθρω- 
ϑ ΝΕ κλοΙ ἘΦ ᾿ 5 ᾿ξ  - 

πος᾿ καὶ γὰρ “Ὅμηρος τὰς ἀνωμαλίας τῶν ὁρῶν 
“᾿ Ν ΄ ᾿ 

1ὅ παιπάλημα καλεῖ" οἱ δὲ τὸν εὐρίπιστον καὶ εὐμε- 
“ ἡ 

τάβολον, ἀπὸ τοῦ λεπτοτάτου ἀλεύρου. 

Παῖσαι: τύψαι. 
’ ,ὔ 

Παισθείς : τυπτηβείς. 
’ πὰς ’ 

ΠΕεττείαις : παιδιαῖς τάβλαις. 
- γι »᾿" ᾿ , 

920 Παιῶνας : ἰατρούς καὶ ἀλαλαγμοῦς" καὶ παιωνι- 

ζειν, τὸ ἀλαλάζειν. 
“ “-“ ͵ ᾿ Ἂ ͵ 

Παιωνεῖον : ἰατρεῖον᾽ θεραπευτήριον᾽ ἢ σωτήριον 

φάρμακον. 
“ “ ͵ 

Πακτῶσαι : σφηνῶσαι θύραν. 
, ͵ 7 

95 Παλαθαι: μᾶάξζαι σύκων. 
Τῇ λ ᾿ ἐὰ ε .«͵ »- "» ’ - ΄ς Ἀ Δ 

αλαιὸν : οἱ ῥήτορες ἐχρήσαντο τωῖ παλαιὸν ἐπὶ 
᾿ , 5 ἊΝ ’ » ’ Η “ 

ἀργυρίου ἐκ δανείσματος ὀφειλομένου" οὕτως 4υ- 
,ὔ Ω - Ν ᾽ Ἔ , 5, 5 , 

σίας ἐν τωῖ πρὸς ᾿ΑἈκίβιον" καί τοι εἰ ἀποδεδώκει 
" ΄ -" Ἁ Ἁ “ 

τωὶ Κτησικλεῖ τὰς ν' παλαιας, ὥσπερ οὗτος φησί. 
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τ 4 ͵ 
Παλαιγενές : πρεσβυτατον. 

, δ΄ «0.8, ,, ’ 

Πάλαι: τὺ ἤδη λέγειν εἰώθασιν. 
, ἐ ᾿ Ἄν 5 νιν ͵ , ἢ 

Πάλαι: καὶ τρίπαλαι καὶ ὀεκαπάλαι Ἄεγουσίιν. 
,, , ν Δ. ͵ 

Παλαιοθέτης : παλαιοπράγμων καὶ δραστήριος. 
,ὔ -“ ΄-“ 

ὃ Παλαιθέου : παλαιᾶς θεοῦ. 
͵ " τὼ ΄-“ 5: 7ὔ ὸ Ἀ 

"Παλαιότερον: καὶ ἀνευ τοῦ ο λέγουσι καὶ τὸ ὑπερ- 
6 Ν , Ι 
ετιχκὸν, παλαίτατον. 

, γέ. εὐ. ὁ 
Παλαιστάς: σπιβαμάς" ἡ ἔμπαλιν. 

μ ε- Ὁ. - ᾽ - - - - ΚΑ » ἘΞ 

Παλαιφάτου : παλαιᾶς καὶ αρχαιας περὶ ἧς ἔφα 
μὰ “ 

10 σαν ἔκπαλαι μῦθοι. 

Παλαμᾶσθαι: τεχνάζεσθαι. 

Παλαμίς : τεχνίτης. 
- ΄ Δ κῶς -“ 

Παλαμναῖος : ᾧονεύς᾽ ἡ μιαρὸς παλαμναιοι γὰρ 
-.- ὯΝ 6 - δι ρᾶς "υδοοδοονουντες" Α Ἀ 

λέγονται οἱ διὰ χειρὸς ἀνδροφονοῦντες" παρὰ τὴν 
’ ᾿ Ἁ - ΄, 

1 παλαμην καί Ζεὺς παλαμναῖιος, ὃ τοὺς τοιούτους 

΄ 3 ᾿ “- 
τιμωρούμενος καὶ προστουπαῖος,, ὁ προστρέπων 
ἊΨ ᾽ - 

τὸ ἀγος αὐτοῖς. 
, ὦ Ἔ ᾽ 

Παλαμωμένων: χερσὶν ἔργαζο; 

Παλαμῶν: χειρῶν. 
᾿ “- 4 , ῃ 

90 Παλάσια.: τὰ συγκεκομμένα σύκα ΘΝ τὰ 
Ν ως Χ 

σι καὶ παλαθίδα" εἰσὶ δὲ ἐξ ἰσχάδων ἢ σύκων 
- ἡ ι΄ ὦἊ 

κεκομμένοι βῶλοι πλενήοειόεις. 
΄ὔ΄ - - ’ Ἂ: ΄“- Α 

Παλαστή: θηλυκῶς Κρατῖνος Νόμοις --μοῖζον τὸ 
δ δὰ τς ΄' ᾽ δε Ὑ Ρ ““ ,ὕ 

δέος παλαιστῆς. Φιλήμων ᾿Εφεῦριταις Σκιμπὸ- 

λ “ ͵ » ΄“-“ 

25 διον; ἐν καὶ κώδιον καὶ ψιαθίον Ἴσως παλαστῆς. 
δι ἀκ Δὶς “ΔΆ Χ 

Παλεύετε: τς χιρο καὶ τὰς περιστερὰς τὰς θηρευ- 

οὖσας, παλΞε υτρίας καλοῦσιν. 

φΦ πὸ Κ᾽ 01.8.8. : παλαίτερον 

5. προστρόπαιος 3. σχήπὶη σκιμπ 5ίατιην πλαΐ. 
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ΠΙῺαλευτά : τὰ λίνα οἷς τὰ θηρία ἁλίσκεται" ὡς καὶ 

παλευτρίδες, αἱ περιστεραί. 

Παλεῦσαι : ἐξαπατῆσαι ὑπαγαγέσθαι" καὶ παλεύ- 

τρια, περιστερὰ πλάνος. 

ὃ Παλεῦσαι : ὑπαγαγέσθαι: ἀπὸ τῆς πάλης ἢ τοῦ 

παλαίειν" οὕτως δὲ ἔλεγον τὸν εὐεξαπάτητον. 

Παλημάτιον : λεπτὸν ἄλευρον. 

Παλίλλογα : παλισύλλεκτα. 

Παλιλλογία : ταυτολογία. 

10 Παλιμβαλής : ὃ ἀνάταυρα πεσών. 

Παλίμβιος : ὡς ἐξ ἀναβιώσεως. 

Παλιμβολία : ἡ εὐμετάβλητος γνώμη. 

Παλίμβολος : ἀδόκιμος εὐμετάβολος" ἀνελεύθερος" 

Κλήμης δύναται καὶ ἀντὶ τοῦ παλίμβολος, ἐναν- 

16 τιόβουλος" ἢ ἐναντιογνώμων᾽ ὡς καὶ παλίνδης ὄνος. 

Παλιμπετής : ὀπισθόρμιητος. 

Παλίμφημα : δύσφημα" κακά" ἐναντία, 

Παλινάγγελος : ὀπίσω ἐπανελθὼν ἄγγελος. 

Παλινάγρετον : πάλιν καὶ αὖθις" ὑστερόληπτον. 

Φ0 Παλιναίρετα : ἐπεσκευασμένα" καὶ οἷον ἐπίγναφα" 

οὐ καινὰ οὐδὲ ὑγιῆ. 

Παλιναίρετα : φευκτά" ἔκκλιτα᾽ τὸ ἐναντίον αὐτηῖ 

τηῖ αἱρέσει πάθος ἐμποιοῦντα σημαίνει δὲ καὶ 

παλαιά: Πλάτων ἐν Τιμαίωι' παλιναίρετα γάρ 

95 ᾧησι γεγονότα πάντα καὶ διεφθαρμένα. 

᾿ Τῃς, αντιοβούλος ἴ. 01. α. 4. 
τ ἀ-α τ 

τ πάλιναυ ρῥτῖπι0 αὖ Ραΐο ; Ὠϊπο ΘΓΆ818 ν εἴ υ, πάλαι πά 

[Γοΐαπι ; παλαιά ςοτία ο] βάθη. Ἐδταπὶ ὦ ἴῃ τιμαίωι 1ῃ 

ΤΩΝ 
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’ ζ΄ » “ , 

ΠῺαλιναίρετος : Ζειναρχος ἐν τη κατὰ Πολυεύκτου 
ΕῚ , ΠΟ ΨΥ. Ε ’ ΄ ε 

ἐκφυλλοφορηθέντος ἐνδείξει" μήποτε δὲ αἱρετὸν 
λέγει ὃ δη, ᾿, ἸΠυλύει τ πεδὰ Α ᾿ ; 

ἔγει ὁ ῥήτωρ τὸν ΠΠολυευκτον᾽ ἐπειδὴ γὰρ συκο- 
“ Ἀ 5, 7 ΝΝωῳν » 

Φαντών τινὰς, ἐπειτὰ λαμβάνων δῶρα τούτοις 
᾿ “ “ ,ὔ Δα ,ὔ Ε - 

ὃ αὐτοῖς ἐβοήθει" ἢ ὅτι συκοφάντης ἁλοὺς ἐζημιοῦτο, 
4" ν5. -“ 9 ’ὔ ’ Α 5 ’ Ἁ 

καὶ ὁιὰ τοῦτο ἐκωλύξτο λέγειν, πρὶν ἀποτίσαι τὴν 
“ δι 5" λε ΣΝ ᾽ , ᾿ ν ’ 

ζημίαν ἣν ὠφειλεν᾽ ἔπειτα ἀποτίσας τὴν ζημίαν, 
ῇ , ΄ ων " ΄ 

πάλιν ἔλεγεν ἐκάλουν δὲ τοὺς τοιούτους παλιναιρ- 
΄ :} Ν ᾿ Ἁ » , »" 

ετους" αλλοα καὶ τοὺς ἀποχειροτονηβέντας αρχοντας 
Νὰ. Ἢ Χ ᾿ , , ᾿ δ ω 

10 τινὰ ἀρχὴν καὶ πάλιν χειροτονηθέντας Πίνδαρος 
ν᾽ , ς “- , ᾽ 

ὃὲ ἐν ΖΔιθυράμβοις ἐπὶ τῶν καθαιρεθέντων οἰκοδομη- 
͵ 4», Ἂ Λ2 " , - ἐξ 

μάτων καὶ ἀνοικοδομηθέντων ἐχρήσατο τὴϊ λέξει. 
-“ ,ὔ , 

Παλινδικεῖ : ἐπισυνάπτει δίκην. 
Ν [2 ’ὔ 

ΠῈῸαλινδορια : σκύτος. 

18 Παλινδρομών : ὑποστρέφων. 
“ ’ 

Παλιγκάπηλος : ὃ μεταπράτης. 
.ἢ , ’ Α ΄“ 

Παλιγκάπηλος : ὁ τὸ αὐτὸ ἀγοράζων καὶ πωλών᾽ 
, ἊΝ , ’ 

λέγουσι ὁΞ καὶ παλινεμπορος. 
Ϊ- . Ἶ ἐ “ ᾿ , 

Πάλιν: καὶ αὖθις" καὶ αὗτις" ταῦτα τὰ τρία ταυτὸν 
΄ μἐ " ΄ - 

20 σημαίνει στε καὶ ἐκ παραλλήλου χρώνται 
» ,- ΥΝ - “ ᾿ “ ,ὔ 
ἀμῴοιν αὐτις παλιν, πάλιν αὐτις λέγοντες. 

»Σ“.΄΄, » ’ «ὦ 

Παλινοῦϊα : ἐναντία ὁδὸς. 
’ὔ ᾽ ,ὔ, 

]1Π1Ὲαλινορσος : ὀπισθόρμητος. 
, ’ 

Παλινοστήσας : ἐπανελθών. Ί 
, “. Ν ᾿ ΄ ͵ 

95 ἢ Παλινσκίωι : σκοτεινωῖ τὸ γὰρ πάλιν ἐπίτασιν 
“᾿ ’ Ἀ ’ 

δηλοῖ" ὡς παλιγκάπηλος καὶ παλιμπρατος. 
. , , δ, πα ΓΩΆ 
Παλιντράπελον : ἀντίστροῷον᾽ ἐναντίον ἀντεστραμ.- 

μένον. 

Ἀπ Της, ἔ, 909. ς. 1. 
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Δ ὼς ν΄ 5 , Ὁ τς 
Ἢ τὸ τὰ εναντιὰ εἰπειν Παλινωιδία : ἐναντία ωἰδή 

τοῖς προτέροις. 

Παλίνρυτα : κύμβαλα. 

Παλίνσκιον : τὸ ὑπὸ ἄλλου σκιαζόμινον. 

ὅ Παλίμβολον : Αἰσχίνης ἐν τωῖ περὶ ὐδιμωνον ἢ 

ὃ πολλάκις ἐπ᾽ ἐμποληΐ μεταβεβλημένος, καὶ λε- 
’ 

γόμενος ἐν τωῖ βίωι παλίμπρατος, παλίμβολος 

ἐλέγετο" ὡς “Ιείναρχος δηλοῖ καὶ Μένανδρος. 

Παλιρρόθιον : ἐκ' τουπίσω ἐφωρμηκός. 

10 Παλίνσκιον : Ἰσαῖος μὲν ἀντὶ τοῦ σύσκιον" ᾿Αρχί- 

λοχος δὲ ἀντὶ τοῦ σκοτεινόν καὶ Σοφοκλῆς"--- 
- ᾿ ἈΣ λυ ναυσὶ “ “ 

χειμῶνι (σὺν) παλινσκίωι ἀντὶ τοῦ ζοφερωῖ. 

Παλίωξις : ἡ ἐξ ἐπιστροφῆς δίωξις" ὅταν οἱ φεύγοντες 
, ἥ» 

μεταβαλλόμενοι διωκωσιν. 

15 Παλιώρους : ἀκοντιστάς. 

Παλλάς: παρθένος μεγάλη" ἔστι δὲ ἐπίθετον ᾿Αθηνᾶς, 
ΕἸ Ἀ “ , Ἀ “ ν᾿ Ἀ “ " , 

ἀπὸ τοῦ πάλλειν τὺ δόρυ" ἢ ἀπὸ τοῦ ἀνηιρηκέναι 

Πάλλαντα ἕνα τῶν Τιτάνων. 

Παλλάδος πρόσωπον: : τοὺς στατῆρας" ἀπὸ τοῦ γρῇρῇ 

20 μασμένου" ἐκ θατέρου γὰρ ᾿Αθηνᾶς ἌΝ ἣν. 

Παλλακίς: κόρη. 

Παλλακόν : τὸν παλλακευόμενον. 

Παλαμναῖος : τοὺς αὐτοχειρία τινὰς ἀνελόντας τηῖ 
, ’ 5» , 

παλάμηι παλαμναίους ἐκάλουν. 

25 Παλληνεύς : Παλλήνη δῆμος τῆς ᾿Αντιοχίδος" τὸ δὲ 
» , Φ, 2.8 , ὡ «ῶ , 

εκ τύπου επίρρημα, Παλλήνηβεν ὁ δὲ δημότης, 

Παλληνεύς" ὅτι δέ ἐστι καὶ ἐν Θραίκηι Παλλήνη, 

γνώριμον. 

1 εἰς 5. οη]. σὺν 
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, " ,ὔ ῳ 
Πᾶαλλει: κινεῖ σείεται ἄλλεται. 

, ᾿ , Ὰ ΄ 1 Παλλόμενον : ἁλλόμενον᾽ κληρούμενον. 
ΡΝ , ἑ 

ΠΙῈῺαλμὸς : τρόμος" σεισμος. 

Πάλος : κλῆρος. 
, 

ὃ Παλτά: τὰ δόρατα. 
“ 

Παλτάρια : σεμίδαλις. 
Ά ͵ 

ΠΙαμμάχιον : παγκράτιον. 
, , ’, 

Παμμήστορα : πάντων τεχνίτην. 
“ “ Α 

Πάμπαν : παντελῶς" «Δράκων δὲ ὁ Στρατονικεὺς 
Ἁ » -“ 10 συναλιφὴν᾽ εἶναι φησὶν ἐκ τοῦ (παντάπασι). 

, - 

Ἢ Παμπηδὴην : παντελώς. 
’, 

Παμπησία : παγκτησία. 

Παμπληβεῖς : πάνυ πολλάς. 
’ὔ ’ ’ 

Παμύλης : Αἰγύπτιος θεὸς Πριαπώδης. 
’ὔ ΄- ’ὔ , 

1ὅ Παμφαῆής : ἡ πᾶσι φαίνουσα φαιδρότης. 
, -“" , 

Πᾷάμφορος : παντοῖα ῴέρων. 
1 ᾿ς ὍΙ͂ “ τὸ “ Ἁ Φ᾽΄ ὦ Ἷ ᾿ ’, 

αναγές : καθαρόν ἄγος γὰρ καὶ ἁγνεία, καὶ μύσος 
Ἁ » ὔ 

κατα αντιῴρασιν. 
δεινὰς Ν , ΄ , 

Παναγής : ὃ κατὰ πᾶντα ἁγνος. 
 ὰ , Ἀ » 9 “- 

20 Παναθήναια : ̓Αθήνηισιν ἑορτὴ ἐπὶ τωῖ ὑπὸ Θησέως 

γενομένωι συνοικισμιωΐῖ, πρὸ τοῦ ᾿Εριχϑθονίου τοῦ 
΄ “ ’ “ 

ἩΦαίστου καὶ Γῆς ᾿Αθηναίων" ὕστερον δὲ ὑπὸ 
Θ , εἰ ͵ " δι. τ. - μὴ ῇ “- 

ἡσέως᾽ πεντέτης" καὶ ἀγωνίζεται παῖς, ᾿Ισθμικοῦ 
΄ , πλιὰ δέν μᾶς “3. ΝᾺ “ 

πρεσβύτερος" καὶ ἀγενείου" ἀνήρ τῶ ὃὲ νικῶντι 
» , Ὁ “ ε ΄“- 

5 δίδοται ἀῤλον, ἔλαιον ἀμφιφορεῦσι' καὶ ὁ νικῶν 
΄᾿“ὖ ’ ΄“- 

στεφανοῦται ἔλαίαι πλεκτηϊ. 

1 πληρούμενον 

ἢ 51... εβιηϊξ αὐίϊο. ἴῃ τοῦ, 5βπθ ραηοῖβ. [ἢ πηᾶγα. 
ποίᾳ ( 

Ἑ [ῃς, ἢ, 09. ς. 9. 3 τὸ 
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Παναθήναια : ἀγὼν πεντετηρικὸς ᾿Αβήνηισιν. 

Πανάκεια : θεραπεία. 

Παναλκές : ἰσχυρότατον." 

Πανάμερον : δι ὅλης τῆς ἡμέρας. 

ὅ Πανάνυτον : παντοδύναμον. 

Πανάπυστος : ἀνήκοος. 

ΠΙαναρμόνιον : πάντοθεν ἡρμοσμένον. 

Παναυγές : πάνυ λαμπρόν. 

Πανδαισίας : πολυτελοῦς τραπέζης" εὐωχίας. 

10 Πανδαισία : ἡ πάντα ἔχουσα ἄφθονα καὶ μηδὲν 

ἐλλείπουσα ἐν τηῖ δαιτί. 

Πανδαίσιον : πολυτελὴς τράπεζα. 

Πανδαμάτωρ : πάντας ὑποτάσσων. 

Παναθήναια : διττὰ Παναθήναια ἤγετο ᾿Αθήνηισι" τὰ 
Ν ρ ε 5 ᾿ 4. αἱ ὃ Ἀ [ὧν 

μὲν καῇ εκαστὸν ενιαυτὸν, τὰ ὃε ὀιὰ πεντετηριθος, »- ὧι 

Δ ἈΝ ’ὔ 9 ’ ὦ Ε δὲ ἈΝ « ἈΝ “ 

ἃ καὶ μεγάλα ἐκάλουν ἤγαγε δὲ τὴν ἑορτὴν πρῶ- 
,ὔ ᾿ Ν Ν ΄ τος ᾿Εριχθόνιος ὁ «Ηφαίστου" τὰ δὲ Παναθήναια 

,ὔ Ε] 4 Ε.» “ 

πρότερον ᾿Αθήναια' ἐκαλοῦντο. 
7 ,ὔ Ἁ -“ 3 ΩΣ Ἁ “ 

Πάνακτος : πόλις μεταξὺ τῆς ᾿Αττικῆς καὶ τῆς 
, ΖΔ ΝἬᾳ Ἂ , -" 

20 Βοιωτίας" Θουκυδίδης ὃὲ καὶ οὐδετέρως καλεῖ τὸ 
’ , ᾿Ν ἊΝ -“ 

χωρίον, Δίενανδρος δὲ ἀρσενικῶς. 
(5 ͵ ! 

ΓΙΑ εὐ ἿῈ ΄ Ἃ " Ὰ᾽ - , ἃ Ν 
Πάνδια : ἑορτή τις" ἀπὸ Πανδίας τῆς Σελήνης" ἡ ἀπὸ 

»Ἂὔ, ΩΡ Α ᾿Ὶ “ ’ ὰ , μ᾿ 

Πανδίονος, οὗ ἐστὶ καὶ φυλὴ ἐπώνυμος" ἄγεται ὃὲ 
ῳ - Ὁ “-“ "» .- ᾧ ΒΝ “ 

αὕτη τωῖ “ἴ| ἐπονομασθεῖσα ἴσως οὕτως ἀπὸ τοῦ 
, ἮἮἘὌσω. 7, - “ 

ῶ5 πάντα δεῖν θύειν τωῖ 41. 
Ν »γ δ «- , 4. [4 

Πάνδια : ἑορτή τις ᾿Αθήνηισι, μετὰ τὰ Διονύσια 
, ἀγομένη. 

μν 

ΠΙανδείνως : εὐφήμως" λέγεται δὲ ὡς παναθλίως. 

᾿ Ὁ πὰ5, ἃ [πο. ἃ πο ΓΤ ΟΝ δ... 



977 

ΤΙανδερκεῖς : πάντα ὁρῶντες. 

Πάνδημος ᾿Αφροδίτη : οὕτως ἐκάλουν τὴν ἀφιδρυθεῖσαν 

περὶ τὴν ἀρχαίαν ἀγοράν" διὰ τὸ ἐνταῦθα πάντα. 

τὸν δῆμον συνάγεσθαι τὸ παλαιόν: ἃς ἐκάλουν 

ὃ ἀγοράς" ἔστι δὲ τὸ πάνδημον πάγκοινον. 

Πανδήμου : παντὸς τοῦ πλήθους" ἢ παντὸς τοῦ δημώ- 

δους καὶ ἀγελαίου ὄχλου. 

Πανδιονίς : μία τῶν ( φυλῶν παρὰ ᾿Αθηναίοις" ἀπὸ 

Πανδίονος τοῦ ᾿Εριχθονίου κληθεῖσα. 

10 Πανδοκεῖον : καταγώγιον τὸ διδόμενον μισθοῦ στε- 

γανόμιον"" λέγεται καὶ διὰ τοῦ χῖ, διὰ τὴν τῶν 

στοιχείων συγγένειαν. 

Πανδοσία : πόλις μία τῶν ἐν Κασωπία. 

Πάνδροσος : Ὄνομα γυναικός. : 

186 Πανδωρία : ἡ γῆ. : 

Πανιὰς αἶσα : ἀπὸ τοῦ ΠΠανός.ἢ 

Παγκαρπία : πανσπερμία. 

Παννύχιον : ὅλην τὴν νύκτα. 

Πανομφαίωι: οἵ πᾶσα φήμη καὶ μαντεία ἀναφαί- 

-20 νεται.- ᾿ 

Πανόν : ἀπὸ τοῦ πάντα φαίνειν σχηματισθέντα, κατὰ 

μεταβολὴν τοῦ Φ' Σοφοκλῆς Ἑλένης γάμωι. 

ΠΙανόπτης Ζεύς τ πολυόφθαλμος" καὶ πανόπτρια. 

Πανὺς σκῶλος : ὄνομα σχήματος. 

25 Πανός : δέσμη κληματίδων" οἱ δὲ νεώτεροι ᾿Αττικοὶ 

ᾧανόν᾽ ᾿Αριστοφάνης. 

το -μεῖον 2. Ἰῃ πιᾶγρ. ποία. σ 
3. γάμων" ζεύς" 51π6 8}118 Ῥιι πο 8 φῶ γί οα}1 ἤπαπη 1Π61- 

ςεηΐ. Νοία 7 ἴῃ τπᾶγρ. ᾿εϊπάβ πον. δγίίο, Πανόπτης : πολ. 

Ρλοί. 3538Β 
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, -“ "»" 
Πανός : σκοπός," μανιώδης" ἐπεὶ τῶν Φανταστῶν αἷ- 

τιος ὁ Πάν" παρὰ τὸ φαίνειν λελεγμιένος. 
ΕΝ δ. .5 -“ ᾽ ,ὔ “ 

Πανοσπρία: ἡ ἐκ τῶν ὀσπρίων μίξις. 
“« -“" 

Πάνοψ : ἥρως ᾿Αττικός" καὶ ἐν τοῖς ἐπωνύμοις. 

ὅ Πανοῦργος : ὃ πάντα ἐν πονηρία ἐργαζόμιενος" λέγε- 
36, δὲ δε , , ἂν τΈ , 5 [4 ταιΐ δὲ καὶ ὁ πάνυ φρόνιμος καὶ ὃ πάντα ἐπιστά-. 

μενος. 
, Ρ , ᾿ ᾿ 

ΤΙΠανσέληνον : λεκτέον, οὐ πληροσέληνον. 

Πανσθενέστατον: ἰσχυρότατον. 

10 Πανσπερμία : παγκαρπία. ρμ. γκαρ 
ΕΝ 

Πανστρατεία : οὕτως λέγει καὶ Θουκυδίδης καὶ οἱ ἀλ- 

λοι. 

Πάντα θεῖ κἀλαύνεται : παροιμία ἐπὶ τῶν εὐπόρων. 
΄ , , ᾿ ΘΙ δ , 

ΠΠῺἊάντα κάλων σείειν : παροιμία ἐπὶ τῶν πάσηι προ- 

15 θυμίαι χρωμένων" παρῆκται δὲ ἀπὸ τῶν τὰ ἅρμενα 

χαλώντων. 

Πάντα κάλων: ἐπὶ τῶν μετὰ πάσης προθυμίας πρατ- 

τόντων. 

Πάντα λίθον κινεῖν : Πολυκράτει τωῖ Θηβαίωι χρησ- 

20 μὸὺς ἐξέπεσεν᾽ πριαμένωι τόπον ἔνθα Μαρδόνιος 
3 ΄ “ , 3, [ -“" ΚΑ, ε 
ἐσκήνωσεν, ὃτε Πέρσαι Ἐφυγον, εὑρεῖν χρυσόν" οἱ 

δὲ εἰρῆσθαι φασὶν ἀπὸ τῶν τοὺς καρκίνους θηρευόν- 

των. 

Πάντα ὀκτώ : οἱ μὲν Στησίχορον φασὶν ἐν Κατάνηι 

2 ταφῆναι πολυτελώς πρὸς ταῖς ἀπ᾽ αὐτοῦ Στησιχο- 

ρείοις πύλαις λεγομέναις" καὶ τοῦ μνημιείου ἔχοντος 
» Ἁ ,ὔ δ. 5 Ν ῇ εἱ νος Ν ὰϊε 
ΘΚΤω κίονοις, καὶ ὀκτὼ βα μοὺς, καὶ ὀκτὼ γωνίας 

᾿ σκοπὸς (Δοορηίαπι αἱ νἱἀοίων ἀεἰοι. [πιϊαΐιν Ῥογβοπιιβ.) 

ἝΞ ]ῃς, ἔ, 09. ς. 4. 
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οἱ δὲ ὅτι ᾿Αλήτης' κατὰ χρησμὸν τοὺς Κορινθίους 

συνοικίζων, ὀκτὼ φυλὰς ἐποίησεν πολίτας καὶ ὁκ- 

ταμερῆ τὴν πόλιν. 

Παντάπασιν: ἀντὶ τοῦ παντελῶς καὶ ὁλοσχερῶς" 

ὃ σῷῴόδρα. 

Πανταχηῖ: πάντα τρόπον καὶ πανταχοῦ, ἐν παντὶ 

τόπωι" καὶ πανταχόθι' πανταχοῖ δὲ καὶ παντα- 

χόσε; εἰς πάντα τόπον. 

Παντέλειον : ὁλόκληρον. 

10 Πιαντευχίαν : πανοπλίαν. 

Παντὶ σθένει : ὅλη δυνάμει. 

Παντί τῶι : παντί τινι- 

Παντοδαπά : παντοῖα. 

Παντοδαπώτερον : συγκρίνοντες λέγουσιν. 

156 Παντὺς μᾶλλον : ἀντὶ τοῦ πάντως. 

Πάντοσε: πανταχοῦ. 

Πάνυ : λίαν. 

Πάνυ σφόδρα : ἀνάπαλιν δ᾽ οὐ λέγουσι σφόδρα πάνυ. 

ΠΠανύστατον : πάντων ἔσχατον. 

90 Παμφάλυα : τὸν πομφόλυγα" Σωφρων. 

Πανώλης : πανώλεθρος. 

Πάξοι: νῆσοι κατ᾽ ᾿Ιταλίαν. 

Παπάζοιεν : πατέρα καλοῖεν." 

Πάπας: τοὺς πατέρας καλοῦσιν. 

οὗ ᾿Πάππος: αἱ ἐπὶ τοῦ κάτω χείλους τρίχες" μύσταξ 

δὲ, αἱ ἐπὶ τοῦ ἄνω. 
΄-- " ’ὔ 

Πάπποι: αἱ τῶν ἀκανθῶν ἐξανθήσεις. 

τ ἀλίτης 5 πάσηι, 5ε4 “ὅλη: βίΔΠπἢ ΒΌΡΓ. 
3 -ότερν 4 παρᾶχ. Ρ70 πατέρακ. Ἔ ἴῃς, ἔ. 95, ς.1. 
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Παπταίνειν : ἐρευνᾶν. 

Παρά: διά. 

Παραβαλέσβθαι: τὸ παύσασθαι καὶ ἀπαλλαγῆναι" 

ἡ δὲ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἐρεσσόντων. 

ὅ Παραβάλλεσθαι: τὸ ἐξαπατῆσαι Θουκυδίδης α'" οὕ- 

τως καὶ Ομηρος" παραβλήδην' ἀγορεύων. 

Παραβαλεῖς : παραβήσεις" ὁμοιώσεις" ἐπιφοιτήσεις. 

Παραβάλοιτο: ἀντὶ τοῦ παραπέμψαιτο" Αἰσχίνης 

κατὰ Κτησιφῶντος. 

10 Παραβαλοῦ : παύου" κυρίως δὲ παραβάλλειν λέγεται 

τὸ παῦσαι τὴν κώπην τῆς εἰρεσίας. 

Παραβάλλεσθαι παρακαβθήσθαι" συνθέσθαι. 

Παραβεβάσθαι τὰς σπονδάς : τὸ παθητικὸν τοῦ παρα- 

βεβηκέναι, πάνυ ἀκολούθως" Θουκυδίδης. 

1ὅ Παραβιβάζεσθαι : παραβαίνεσθαι. 

Παραβλέπειν : ὑποβλέπειν. 

Παραβλήδην : ἀπατητικῶς" παραλογιστικῶς. 

ΠΙαραβληθησόμιενος : συγκριθησόμιενος᾽ ὁμοιωθησόμ.ε- 

᾿ς πυοῦ, 

20 Παραβλῶπες : παρορῶντες" στραβοί. 

Παραβολή : πραγμάτων ὁμοίωσις. 

παράβολος, 

Παραβύουσα : παρακαλύπτουσα. 

Παράβυστον : παρακεκρυμμιένον ἢ λάθραι γινόμενον. 

Ω΄ Παράβυστον: οὕτως ἐκαλεῖτο τί τῶν παρὰ ᾿Αθη- 

ναίοις δικαστηρίων" ἐν ωἷ ἐδίκαζον οἱ ια΄" ἐκαλεῖτο 
, » -“- φὸ. 018. ’ " , “ 

δέ τις ἐν τοῖς νυμῴφικοις δωματίοις καὶ κλίνη παρὰ- 

'" παρὰ αὐλίδην “" εδιηΐ ριυιμῃοίδ : 56 ΠΊΙΨΘΓΒΙ18 ΥΔΟΌΙΙ8. 
ΜΝ Ἰπόρῖ 98. 0.8. 
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ΓΝ α , ε ,ὔ 5 “ ΠῚ 
βυστος᾽ ἧς μέμνηται καὶ ὙὝπερίδης ἐν τωΐ κατὰ 

᾿ , Ν “ 
Πατροκλέους" λέγεσθαι δ᾽ ἔοικε ταῦτα κατὰ μετα- 

Ἁ ᾿ Ν “ “ς -" ᾿ς ͵ὔ : 

Φορὰν ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς Φορτίοις παραβυσμάτων, 
’ , 

τουτεστι, παροιπληρωμιατωνγῇ. 

ὅ Παραγγείλας ἢ ἸἾ' 
, σϑδ ἢ , πὶ) 15 τοῖν , ΄ 

Παραγκωνίσας : ἀποστρέψας" ἐκ τῶν ἀγκώνων δή- 

σας. 
͵ ’ 

Παραγνούς : παρανοήσας. 
, μέ Ὰ, Ἁ ’ 

ΠΙαραγγελία : (ὅση σπουδὴ καὶ παραγγελία)" περὶ 
“ Ρ Ἁ ’ 

10 τουτονὶ τὸν ἀγῶνα γέγονε" καὶ Αἰσχίνης δὲ τρόπον 
“ -“" δ 4 “ 

τινὰ τηῖ αὐτηΐ διανοίαι ἐχρήσατο ἐν τωῖ κατὰ 
Κ “ δος Ἃ ᾿ ΕΗΒ ἘΑΡΤ ΡῚ 
τησιφώντος" τὴν μὲν παρασκευὴν ὁρᾶτε, ὦ ἄν- 

“ ΓΝ “ 

ὃρες ᾿Αθηναῖοι, καὶ παράταξιν ὅση γεγένηται, καὶ 
Ν Γ' 

τὰς κατὰ τὴν ἀγορὰν δεήσεις, αἷς κέχρηνται τινές" 
ἥ -“ ,ὔ 

165 4είναρχος ἐν τηῖ κατὰ Πολυεύκτου ἀποφάσει" καὶ 
Ἀ "5, , ,ὔ . ων Δ 

τὰς ἰδίας παραγγελίας γεγενημιένας καὶ τὰς ὀξὴ- 

σεις. 
, "“ Ἀ ᾿ 

Παραγραφή: δίκη λεγομένη ὑπὲρ τοῦ μὴ εἰσαγώγι- 
“Γ Ἀ Ὁ 5 Ὧ 95 , Ν » νν 

μὸν εἶναι τὴν δίκην" μηδὲ ἀγωνίσασθαι τὴν εὐθυδι- 
΄ ’ Ὁ 

20 κιίαν᾽ παρεγράφοντο δὲ διὰ τρόπων δ΄" διὰ προσώ- 
 ς ΄ τ ῶὼΝ , αὐὐνὰν “ 

πων" δια χρόνων" διὰ τόπων" διὰ τρόπων. 

Παραγράφεται : ἐξουθενεῖ" παραιτεῖται" ἀποβάλλε- 

ται. 
᾿, Ι] ,ὔ » “ “ , 

Παραγραφη : οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ κοινοῦ καὶ γνωρίμου 
, ᾿ “ ΄ «5» , 

25 τίθεται παρὰ τοῖς ῥήτορσιν, ἀλλ᾽ ἰδίως ᾿Ισοκράτης 
- . 2 Ἀ “ - » 

παραγραφῆς εἶπεν ἀντὶ τοῦ ἀπογραφῆς" καὶ ἔστι 

" εβυηΐ ρυμείᾳ ; 5ΘΙΏΙΨΘΓΒιι5 νΔΟΙ118. 
ὅν. νόσεϑ ὁπ. Ἐ [ῃς΄ τορσιν ἴ. 03. ς.3. 
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τὸ λεγόμενον παρ᾽ αὐτοῦ ἀφ᾽ οὗ ἀντέγρονψαν" τοῦτο 

δ᾽ ἂν εἴη, ἀφ᾽ οὗ παρεθέμην" ὁ δὲ 'Ὑπερίδης ἐν τῶ 

κατὰ «Ἰημοσθένους, οὐδὲ μέχρι παραγραφῆς φησίν" 

ἀντὶ τοῦ οὐδὲ μέχρι τινὸς ὡρισμένου χρόνου καὶ 

παραγεγραμιμένου, ὅπέρ ἐστι περιγεγραμιμιίένου. 

Παραγραφή : ὅτ᾽ ἂν λέγηι. τίς, ὅτι τὸ πρᾶγμια περὶ 
“ Α4( Κ᾿ γι 5 ΄ὔ ’ 5 

οὗ τὸ ἔγκλημά ἐστιν, εἰσήχθη πρότερον εἰς δικασ- 
᾽ὔ ᾿ , ᾿ς “ - 

τήριον, καὶ γένηται περὶ αὐτοῦ γνῶσις" καὶ διὰ 
“-“ Ἁ Ἁ “ Ε ἅ 3 “ ὔ 

τοῦτο φησὶ μὴ δεῖν ἔτι περὶ αὐτοῦ συνίστασθαι 
“ τ: , Ἁ ’ [4 “ 

κρίσιν μάλιστα δὲ τοὺς νόμους ἀναγινώσκει τοῖς 
- , ἂν Ὡλ δὰ 

δικασταῖς" οἱ πλεονάκις δικάζεσθαι. περὶ τῶν αὐὖ- 
“ » -“ Ἦ , ἊΝ Ἀ 3 "“ “ 

τῶν οὐ συγχωροῦσιν λέγει ὃὲ περὶ αὐτοῦ τοῦ 
ν «, -“ -“ Α . 
πράγματος ἅμα τοῖς δικασταῖς παραδεικνὺς, ὡς οἱ 

Ἁ ᾿ 
πάλαι δικάσαντες καὶ δικαίως, καὶ κατὰ τοὺς 

, , 5" κ οὐκ, Ὁ ζὸ 
νόμους ψηφίσαντες" καὶ τοῦτό ἐστι παραγραφή 

δὲ ἡ α Ἂι , -“ , Ἂ, ὑπ »ῸᾺΝ ῃ 
καὶ ἐπ’ ἐκείνηι τὴϊ δίκηι, περὶ ἧς οὐδὲν ὥρισται 

Ἁ “ ,ὔ 5. ΕΝ φένδ. ε » Ι 

παρὰ τοῖς νόμοις, οὐδὲ ἔνεστιν αὐτὴν. ὃ εἰσάξων, 
“ φ ΄ “ ᾿ 

ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας δίκας" τῶν γὰρ ἀλλων δι- 

κῶν προστέτακται ἑκάστωι τῶν ἐν ταῖς ἀρχαῖς 
ὅν Ἢ ἥ᾿" , ἢ το των ᾿, αὐ να 

εἰσάγειν τινά" παραγράφεσθαι οὖν ἐφεῖται καὶ τοῖς 
“ , ,ὔ κὰ , τοσοῦτον τί ἐγκοιλουμεένοις, περὶ οὗ οὐ νενομοθέτηται. 

ῇ τ πιὰ δ 3} 3, ᾽ 
Παράδειγμαι : εἰκών" ἢ χαρακτὴρ ἔννοιαν ἔχων αἷσ- 

» , ΡΎΚΕΝ "ὦ " ’ θητοῦ πράγματος" ἰστέον δὲ ὅτι ἄλλο παράδειγμα 
γ} ,, , ’ 

καὶ ἄλλο παραβολή" παράδειγμα μὲν γάρ ἔστιν, 
ον ἃ ᾽ “ “ ε , Β᾿ ᾿ “ ὅτ᾽ ἄν ἀντιπαραθηϊ τις ὅμοιον ὁμοίωι" οἷον, λογικωΐϊ 

΄ Ἀ ο Ἂ ,ὔ Ἂ 

λογικόν ἢ παραβολὴ δὲ, ὅτ᾽ ἂν ἀνόμιιον ἀνομοίωι 
ιν Ἂ ν"" οἷον, ἀλόγωι λογικόν" ἢ ἔμπταλιν. 

Ἔ Τῃς, ἴ, 98. ο. 4. 
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ἊΣ Ἂ 

Παράδειξις : ὁμοιότης" δήλωσις. 
, ἐδυωλωα Χ. , ἜΝΙ ΔΑ 

Παράδεισος : τὸ ἐνεστώς" σημαίνει δὲ οἷον τὸ ἐμπερι- 
-“ ὸ ῇ , ὃ ᾿ κ » ἢ ἜΤΕΙ Ἢ ΑὙΠ 

πατεῖσθαι τεθειμένως διὰ τὴν ἀναισθησίαν" ὁ γὰρ 
ἊΝ οἷῦς ζω , “.}}ἅΚο ᾿ξ 

παραῦεισος ἐπὶ τοῦ περιπάτου ὀενὸρα καὶ υὑόδαταὰ 
͵ “- -“ 

ὅ ἔχοντος" καὶ χρῶνται συνεχῶς οἱ κωμικοὶ, τιθέντες 
Ν ἐδ ἀχδνο μὼν, ἶν μῶν» ἃ ν ΄ 

τὸν παράδεισον ἐπὶ τῶν ἀναισθητῶν᾽ ἔστι δὲ τού- 

νομα Περσικὸν, καὶ λέγεται φαρδαιθί. 

Παραδιαιτᾶσθαι : τὸ παρ᾽ ἑτέρω τινὶ τρέφεσθαι. 

Παρὰ δίκην : παρὰ τὸ δίκαιον. 

10 Παράδοξον : ἀπροσδόκητον" θαυμαστόν. 

Παραζηλῶν : παροξύνων" ζηλοτυπῶν. 
, ᾿ ἣ 

Παραθέουσι : παρατρέχουσιν. 

Παραθήγειν : ἀκονᾶν παροξύνειν. 
ς 

1Παραθήκην: Πλάτων Συμμαχίαι." 
- ,ὔ 

1ὅ Παραιρημάτων : τῶν ἱματίων" Θουκυδίδης. 
’ “ "“ Παρασαβάζειν ἡ παραμαίνεσθαι: ἀπὸ τοῦ σαβοῦ" 

Ἁ - ,ὔ ΄ὔ Ξ- 

τοὺς γὰρ παρὰ τῶ Σαβαζίω βακχεύοντας καλοῦσι 

σαβούς" καὶ τὸ βακχεύειν σαβάζειν. 

Παραβθήξονται : παρακονήσονται. 
͵7 ἴδ 

20 Παραβθρήσειας : παρίδης. 

Παραιξορουσον : ̓Αριστοφάνης Ταγηνισταῖς" ἀπέδω- 
᾿ -- ἶ ’ 

καν δὲ οἱ μὲν παιδιᾶς εἶδος τί Εὐφρόνιος δὲ παροι- 
-“ , 395. ἡ "- , “ 

μιωδῶς λέγεσθαι ἐπὶ τῶν παρακελευομένων ταχέως 
Ἂ " 

ἥκειν, ἢ ἀπαλλαττεσθαι." 
’ 

2ὅ ΠΙαραιρήσεται: ἀφαιρήσεται. 

Παραιροῦνται : ἀφαιροῦνται. 

Παρακαρής : ὀλίγου. 

τ συμμαχίαν ἦ Παραισ. 

ὁ Β6ῃηεὶ λ 
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, Παραίσια: ἀπαίσια. 
-“ -“ ’ Ε] “ 

Παραιτεῖσθαι : παρακαλεῖν" συγγνώμην αἰτεῖν. 
’ὔ ’ὔ τ ΕῚ [Ὰ 

ΤΠΠῈαραιτητῆς : παροκλήτωρ᾽ ἀπολογούμενος. 
“ ’ “᾿ 

Παρακαταβολή:: πρόθεσις τοῦ δεκάτου μέρους τοῦ 
’ 

τιμήματος. 

Παρακαταβολὴ καὶ παρακαταβάλλειν: οἱ ἄμφισ- 
-“ - ἈΝ βητοῦντες χρημάτων τινῶν" δεδημευμένων πρὸς 

᾿ , τι ἢ - Α “- ἄν κα ϑΑ, -“ , 
Τὴν πολιν καὶ οἱ περὶ κλῆρον ἢ ἐπὶ κλῆρον πρὸς 
φῃς Κ ᾽ Ἂ “ 5 , 7 ΄ ω 
ἰδιώτας ἀντιδικοῦντες ἀργύριον τί κατετίθεσαν καὶ 

“ 5 -“ 3 Ἁ ,ὕἷ 3 Ἀ “ ε 
τοῦτο ἐχρῆν αὐτοὺς στρέφεσθαι, εἰ τὴν δίκην ἥττης 
πο ἀρΑβ ἂν “- Χ ᾿ , ἢ 

θεῖεν" ἐπὶ μὲν οὖν τῶν πρὸς τὸ δημόσιον ἀμφισβη- 
,7ὕ “ ’ὔ 4 ω “ 

τήσεων, δῆλόν ἐστιν ὅτι τὸ πέμπτον μέρος τοῦ αμ.- 
’ “ ὃ , ’, 5 

Φισβητουμένου κατετίθετο᾽ “ἡμοσθένης μέν τοι ἐν 
"Ὁ Ἀ -“ Δ 57) Ε 

τὴι πρὸς ΠΠανταίνετον παραγραφηϊ περὶ ἰδίας τινὸς 
7 ᾿- Ἁ Ἀ “ “- ,ὔ 
ὄμκὴς ᾧησι καὶ μετὰ ταῦτα προσκαλεῖται μὲν 

᾿ Ὁ] , τ Ε Ν “- ᾽ Π ἈΝ 
με τὴν ὀικὴν πάλιν ἐπειδὴ θᾶττον ἀνείλετο τας 

παρακαταβολάς. 

Παρακαταθήκη : ἐνέχυρον. 
΄ ᾽ 5 , 3 ““,»Ν ὋῸ0ΦΟΝ 

Παρακατάστασις : ἀργύριον ἐν μιαΐ δραχμηῖΐ ὑπὸ 
ΩΝ 5) Ἁ ,ὔ 4 “«Ξῃ᾿ἤᾳ -“ 

τῶν ἰοιας δικαζομιένων ὁικας τοις ὀιαιτήταις κατα- 
, ἐν τ Ν ᾿ ᾿ πα ἢ 

βαλλόμενον ἔτι δὲ καὶ παρὰ τῶν υὑπομνυμιενῶων 
φις "- ’ὔ 

αὐτάς" κατεβάλλετο δὲ καὶ τοῖς θεσμοθέταις ἐπί 

τισι γραφαῖς. 
ΓΕ , ᾿ ἐξ τὶ , ὸ , 

ἀαρακεκομμένος : εξεστηκως᾽ παραῴρων" μαινο- 

25 μενος. 
,ὔ ’ 

Παρακελεύεται : προτρέπεται" διεγείρει. 
’ ’ 

Παρακέλευστοι : οἱ ἐκ παρακελεύσεως καὶ παρακλή- 
’ Ἁ » ,ὔ 

σεως συλλαμβάνοντες καὶ οὐ στασιάζοντες. 

᾿ Ἴης, δε, Ἱ. 
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τὰ ὺ ΄, κ᾿ 
ἸΠαρακέλευστοι : οἵ σπουδασταί, ὃ γὰρ σπουδαστὴς 

᾿ » ' Ὶ ἣν “ ᾽ -“ ὃ -“ 
τὸν αὐστηρὸν καὶ σπουδαῖον οἰκεῖον δηλοῖ. 

“ ᾿ “ ΄ , : 
ἸΠΙαράκλησις : ἀντὶ τοῦ προτροπή" ᾿Ισοκράτης Π7αρ- 

ε 7 ᾿ Φ « -“ 3 45 ΠΥ 4 

ἀινέσεσι᾽ διόπερ ἡμεῖς οὐ παράκλησιν εὑρόντες, 
3 “ ,, - 

ὃ ἀλλὰ παραίνεσιν γράψαντες" “υκοῦργος δὲ ἀντὶ 
πὸ ἀπὲ ΄, , 3 -.ὦᾧ Ἔ 

τῆς δεήσεως ἐχρήσατο, λέγων ὑμᾶς οἵμαι τοῦτο 
ἅ . Υ Α “- ᾿ ᾿"-᾿ ΄ 

ποιήσειν, καὶ χωρὶς τῆς ἐμῆς παρακλήσεως. 

Ἠαρακινοῦντα : ἐξιστάμενα. 

Παράκλητος: “: ἡμεῖς, εἴρηκεν ἌΜΜΕ 
- 10 "Παρακοίτης : ἀνήρ. 

ΠΙαρακοᾶν: παρανοεῖν καὶ παραφρονεῖν" κοᾶν γὰρ 
Α ΄"σ ΄- 

καὶ κονᾶν, τὸ φρονεῖν. 

Παρακονᾶν :" τὸ ἐν τῷ φιλεῖν διατρίβειν. 
δ. 5 ΄ » 

Παρὰ κωφὺν ἀποπέρδειν : παροιμία" ἐπὶ ἀναισθήτων. 
΄"“ , - 

1ὅ Παρακροτοῦντες : παραβαρσύνοντες" παρορμῶντες. 
΄ . ΨΓῚ .» 

Παρακρούεται : ἀντὶ τοῦ ἐξαπαταῖ μετῆκται δὲ τού- 
. β - ’ ἃ ΄“ 

ὕομα ἀπὸ τοῦ τοὺς ἵσταντας τί ἢ μετροῦντας κρού- 
Ἁ , . ’ “ ΄“- “- 

εἰν τὰ μέτρα καὶ διασείειν, ἕνεκα τοῦ πλεονεκτεῖν. 
»ι Ὁ .32 , Ξ , ᾽ 

Παρακεχόρδικεν :ἢ οἷον παρημάρτηκεν" λέγουσιν ᾿Α4τ- 

20 τικοὶ, καὶ παράχορδον. 
, " “ " - “ 

Παρακρούεσθαι : ἐξαπατῆσαι: ἤτοι ἀπὸ μεταφορᾶς 
“- ΕἸ “ » 5ι Βσχ5 4“. ὝΨ. ΧΑ , ἘΥΦΑ" 

τῶν οὐ βίαι, ἀλλ᾽ ἐξ ἐνέδρας παρακρουόντων χειοὶ 
Ἄ ’ 
ἢ ποδί. 

“ ᾿ᾳ ΡῈ». ᾿ ’ “ τ “ Ξ 

Ταρακρουσιχοίνικος : παρακρουύμιενος ἐν τῷ μετρεῖν 

Ἔ Τρῦ, {. 04. ες. 9. 
) ἡ, Ἑϑδὴ ἀν κδ ἡδυὰν Ἢ 

κ ΓΘ ΘΗ ΤΟΥ 5 ; 5ε64 εἴ ρΠΠΟΙΡΙΟ 114 [1558 πᾳ πθῖ, απο 

δΔιῖις. οἵη. Ῥοῖϑβ. 

ὁ παρορμοῦντες 3. -ῆχξεν 

Ρῇλοί. 90 
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τὸ γὰρ ἀπατᾶν παρακρούσασθαι ἔλεγον" ὅθεν καὶ 
κρουσιμετρεῖν καὶ θυροκρουστεῖν. 

Παραλέγειν : τὰς ὑπερέχουσας ἐν ταῖς ὀφρύσ: τρί- 

χας ἐκλέγειν. 

ὅ Πάραλοι: οἵ τε ἐν τηῖ νηΐ τηῖ παράλωι πλέοντες, καὶ 

οἵ τὴν παράλιον τῆς ᾿Αττικῆς κατοικοῦντες, ὥσπερ 

ἕτεροι πεδιάσιοι καὶ διάκριοι" πάραλος δὲ τριήρης 

ἱερὰ καλεῖται, ἥτις διηνεκῶς ταῖς ἐπειγούσαις 

χρείαις ὑπηρετεῖ" ὁπότε δὲ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς με- 

10 ταπέμψασθαι στρατηγὸν ἠβούλοντο, ὥσπερ ᾿Αλκι- 

βιάδην ἀπὸ Σικελίος, τη παράλωι ἐχρῶντο" λέγε- 

ται δὲ ἡ αὐτὴ καὶ Σαλαμινία" ὕστερον δὲ ἄλλαι 

δύο προσεγένοντο αὐταῖς" ᾿Αντιγονίς τε καὶ “ημιη- 

τριάς." 

1ὅ "“Παραλογισμιός : ἀπάτη λογισμοῦ. 

Παραλογιστής : ἀπατεών. 

Παράλογον : λέγουσιν ἀρσενικῶς οἵ τε ἄλλοι καὶ 

μάλιστα Θουκυδίδης" τὸ παράδοξον καὶ ὃ οὐκ ἄν τις 

προσδοκήσειεν" οἷον, τοῦ πολέμου τὸν παραάλογόν" 

20 καὶ, ὅτι ἐγένετο πολὺς ὁ παράλογος. 

ΠΠαράλογος : τὸ ἀνέλπιστον᾽ τὸ παρὰ προσδοκίαν. 

Παράλιον: ἡρωῖον Παράλου τινὸς ἥρωος, ἀφ᾽ οὗ 

τάχα καὶ ἡ πάραλος ναῦς. 

Πάραλος : ἱερὰ τριήρης, ὥσπερ καὶ ἡ Σαλαμινία" 

2 ἤσαν δὲ καὶ ἄλλαι τριήρεις β΄" ᾿Αντιγονὶς καὶ 4η- 

μητριάς" ἔτι δὲ καὶ ᾿Αμμωνιάς" ἀλλ᾽ ἡ μὲν πάρα- 

λος ἐπέμπετο πρὸς τὰς θεωρίας" εἴς τε “λον φημὶ 

᾿ ἀντιγόνης---δημητρίας οἵ 815 τηοχ, 864 ἀμμωνιὰς 

Ἢ Τηο, 1 94: Ος 9: 2. ἡρώιου 
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4 ’ ,, 

καὶ ᾿Ολυμπίαν' ἡ δὲ Σαλαμινία πρὸς τὸ μετα- 
Ἁ “-“ Ἁ -“ “ 

πέμπεσθαι τοὺς ἐξ αὐτῆς ᾿Αττικοὺς ἀδικεῖν δοκοῦν- 
.-.8 λέ ᾽ ὃὲ μὲ ᾿ ΝΑ ε ΄ ᾿ 

τας" ἐπολέμουν δὲ ὅμιως καὶ αὗται αἱ τριήρεις. 
, Σ δυϑνῦι, δα. Ψ εὶ ὧν ΥΥ ΒῊ κ' 

ΠΙῈῺἊὰραλος : ναῦς ἱερὰ θεωρίς ἣν δὲ καὶ ἑτέρα Σαλα- 

ὃ μινία. 
, Παράλλαξον : πάρελθε. 

“ “-“ ’ 

Παραλοῦμαι: παροιμιακῶς εἰώθεισαν γὰρ πρότερον 
΄“ ’ὔ ’ 

ἐν τοῖς βαλανείοις οἱ πλούσιοι παραάλουειν τοὺς πέ- 

νητὰς" ᾿Αριστοφάνης ᾿Αναγύρωι: ᾿Αλλὰ πάντας 
Ν “ Ν Ν , ΡΒ : 

10 χρὴ παραλοῦσθαι καὶ τοὺς σπόγγους ἐᾶν" συνεισ- 
᾿, -“ ἦ , Ὁ ΨΞ ἊΝ , ᾿ κα ΨΚ 
ἰέναι τοῖς πλουσίοις, ὦὧστε μηδὲ σπόγγους φΦέοειν, 
» Υ ΄“- 5» ’ὔ -“ 

ἄλλα τοῖς ἐκείνων χρῆσθαι. 

Πάραλος: Δημοσθένης Φιλιππικοῖς" μία τῶν παρ᾿ 
᾽ “ Ν Ν Δ ͵7 Ἂ 
᾿Αθηναίοις πρὸς τὰς δημοσίας χρείας διαπεμπο- 

, ᾿ ὝΡΥ, Ψ. Ξ.:Σ ΄ δὲ 
1 μένων τριηρῶν, ἀπό τινος ἥρωος" τούνομα λαβοῦσα" 

πάραλοι δ᾽ ἐκαλοῦντο οἱ ἐπιβεβηκότες αὐταῖς" οἱ 
αϑᾳ ὃ ἈΝ ΄ Ν ε , , , ΠῚ 

καὶ" διὰ ταύτην τὴν ὑπηρεσίαν, τέσσαρας τε᾿ ὁβο- 

λοὺς ἐλάμβανον καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ ἐνιαυτοῦ οἵἴ- 

κοι τε ἔμενον, καὶ ἄλλα τινὰ ὑπῆρχεν αὐτοῖς παρὰ 

20 τῆς πόλεως. 
“ " 

Παράλληλον : ὅμοιον᾽ ἀκόλουθον" ἐγγὺς ἀλλήλων" 
5 ΝΜ ἐξ ἴσου. 

, ΄ 

Παραλουργίς : παράβαφος. 
, Παραμείψας : παραλλάξας. 

“ . 
9 Παραμπυκίζεται : παραπλέκεται τὰς τρίχας. 

-“ “ ο , ΄ Παραμυθῆσαι: συμβουλεῦσαι" καὶ παραμυθήσασθαι 
ε ’ 3 

ὠσαυτως. 

τ 5]ς Ἵ Τῃς, ἢ, 04. ο. 4. 
4 ΄ , ᾿ 3, 

τέσσαρες 3 ὡς αὐτῶς 
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Παρὰπαίων: ληρῶν. 

Παραπέτασμα: τὸ προκάλυμμα κυρίως τῶν πορ- 

νῶν" ὃ προβάλλονται ὑπὲρ τοῦ μὴ ὁρᾶσθαι τοὺς 

εἰσιόντας" ἔχει ὃδὲ καὶ ἄλλα σημαινόμενα ἡ 

δ᾽ λλέξις. 

ΤΠΙαραπεπτωκώς : ἀντὶ τοῦ ὑποπεπτωκως" “΄ἡμοσθέ- 

νης ἐν τωῖ κατὰ Στεφάνου. 

Παραπέτασμα : παρακάλυμμα᾽ παράπλωμα. 

Παράπηγμα: κανόνα" καὶ εἶδος τί ὀργάνου ἀστρονο- 

10 μικοῦ. 

Παραπλαγιάσας : πλασάμενος. 

Παράπηχυ: ἱμάτιον τὸ παρ ἑκάτερον μέρος ἔχον 
πορφύραν" τοῦτο δὲ καὶ πάρυφες καλοῦσι" τὸ δὲ 

κύκλωι τὴν πορφύραν ἔχον, ἔγκυκλον. 

1ὅ Παραπλέξαι : ἐμπλέξαι. 

Παραπλήξ : μαινόμενοξ' παράφρων" τὰς φρένας 
βεβλαμμένος. 

ΠΙαραπλῆγας πέτρας: παραλίας" πλησσομένας ὑπὴ 

τῆς θαλάσσης. 

20 Παραπληξία : μανία. 

Παρὰ πόδας: εὐθέως" ἢ ἐγγύς ἢ πλησίον. 

Παραπτερυγίζειν : κολακεύειν" ἀπὸ τῶν ἀλεκτρυό- 

νων. 

Παραρρητοῖς : παρηγορικοῖς λόγοις" παραμυθήμαςσιν" 

9 ὑποβθήκαις" οἱ δὲ συμβόλοις. 

ἘΠΑαναρμόνιον: ὄργανον μουσικόν" "άλεξις"---- ἐν ωἷ 

Τὸ παναρμόνιον τὸ καινὸν ἔντεινον τεχνῶν. 

» » 

Ἔ Της. Παραρμόνιον (510) ἔ. θὅ. α. 1. οι: Παραρμόνιον. 
Τυμπι παναρμόνιον, ὃξ ᾿ἰς ; οἵ ε, τ. βῖπθ δοσθῃίθι5, 
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’, Ἃ 

Παράρυμμιωι ποῦός: τὰ ὑποδήματα τὰ ῥυόμενα τοὺς 
πόδας. 

΄ ’ κ 

Παραρύμματα : δέρεις" σκεπάσματα. 

Παραρυῶμεν : παραπέσωμεν. 
, “Ν , -φἷφΟ Ὰ 

ὅ Παρασαγγὴς : εἶδος μέτρου Περσικοῦ, ὃ ἐστι στάδια 

τριάκοντα. 
΄ “ ΄ 

Παρασημαίνει : δηλοῖ χαράττει. 
,ὔ 

ΤΙΠαράσημος : ἀδόκιμος. ῥοσὴ 9 
, Ρ̓ Ἂ ’ -“" 

Παραάσημος ῥήτωρ: «“ημοσθένης ἐν τωῖ ὑπὲρ Κτη- 

10 σιφώντος" ἐκ μεταφορᾶς εἴρηται ἀπὸ τῶν νομισ- 
, Ἁ “ , “ “ 

μάτων ἁ καλοῦσι παράσημα οἱ τοιοῦτοι χαράττε- 
Ν “- -“ Ὰ 

ται ὑπὸ τῶν ἀργυραμοιβῶν σημείωι" τινὶ, ὃ τὴν 
’ὔ Ν αὐ «Ῥ Ἀ ΄΄ ᾿ 

Φαυλότητα δηλοι ἐπειδὴ παρατετυπώται καὶ παὰ- 
΄ 

ρακεχαάρακται. 
, ε΄ ε “ - “ 

15 Παράσημος ῥήτωρ: ὃ φαῦλος" ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 
΄ . 4 Ν Ν “ , 

νομισμάτων" τούτων γὰρ τὰ Φαῦλα παράσημα 
’ 

λέγεται. 
Ἁ Ω , » 

Παράσιτοι : οἱ ἐπὶ τὴν τοῦ σίτου ἐκλογὴν αἱρούμενοι" " 

κεῖται ἡ λέξις ἐν τωῖ τοῦ βασιλέως νόμωι. ω ς 9 Ψομ. 

90 Παρασεῖσαι τὰς χεῖρας : τὸ ἐν τωῖ τρέχειν γινό- 

μένον. 
’΄ ε ἈΝ ’ 

Παρασκήνια : αἱ εἴσοδοι αἱ εἰς τὴν σκηνήν. 
ΕΣ ’,ὔ “- 

Παρασκήνια : ἔοικε παρασκήνια καλεῖσήαι δ᾽ παρὰ 

τὴν σκηνὴν ἀποδεδειγμένος τόπος ταῖς εἰς τὸν ἢ ἸῬη γ 9 ς ς 
“ “ ε ε , 

2δ ἀγῶνα παρασκευαῖς" ὃ δὲ «ίδυμος τὰς ἑκατέρωθεν ! Ρ μ 
“- 5» ’ὔ ΕῚ Ν “ Α - 

τῆς ὀρχήστρας εἰσόδους οὕτως φησὶ καλεῖσθαι. 

β ά τ᾿ 
᾿ ὑπο τ. α. χαράττεται σημείωι 
5. αἱρόμενοι (810) 3 ὃ 
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Παράστασις : στάσις παρά τινα ἄτιμος" γίνεται δὲ 
, Ἧ4. θα Ἢ “ “-- ι 

καὶ ἐπὶ τῶν χρεωφειλετῶν. 

Παράστασις : τούνομα πολὺ παρὰ τοῖς ῥήτορσι" ἔστι 

δὲ δραχμὴ καταβαλλομένη ὑπὸ τῶν δικαζομένων 

ὃ τὰς ἰδίας δίκας" Μένανδρος Μισογύνηι ἔ--εἕλκει δὲ 

γραμματίδιον ᾿Εκεῖσε δίθυρον καὶ παράστασις μία 

4ραχμή" ᾿Αριστοτέλης δὲ ἐν ᾿Αθηναίων Πολιτείαι 

περὶ τῶν θεσμοθετῶν λέγων φησίν" εἰσὶ δὲ γραφαὶ 

πρὸς αὐτοὺς, ὧν παράστασις τίθεται ξενίας καὶ 

10 δωροξενίας" ἄν τις δώρα δοὺς ἀποφύγοι τὴν ξενίαν" 

καὶ Ψευδεγγραφῆς καὶ ψευδοκλητίας καὶ βουλεύ- 
Ἁ 3 , 2 ᾿Ὶ “ , Ν σεως καὶ (ἀγρα)φίου" καὶ μοιχείας" “ημήτριος δὲ 

ὁ Φαληρεὺς ἐν τοῖς περὶ Νομοθεσίας τοὺς διαιτητάς 
’ ἈΝ μ“. ΄ : δι. 5 -“ 

φησι λαμβάνειν τὰς δραχμάς" μίαν μὲν ἀπὸ τῆς 
-» " ἃ 1 , Ἀ᾿ δ᾿ ἷ ΟὟ κ ᾿. 
1 λήξεως, ν᾿ παράστασιν εκάλουν᾽ ετέρὰν δὲ κατὰ 

ὑπωμοσίαν" ἑκάστην. 

Παρράσιος :᾽ ὅτι μὲν ζωγράφος οὗτος, δήλον᾽ φασὶ δὲ 

αὐτὸν υἱὸν εἶναι καὶ μαθητὴν Εὐήνορος" ᾿Εφέσιον 

δὲ τὸ γένος. 

20 Παράσιτος : κοσσοτράπεζος. 

Παρασπιστής : παρεστὼς ὁπλίτης. 

Παράστασις : ἡ διδομένη δραχμὴ ὑπὲρ τοῦ εἰσαχθῆναι 

τὴν δίκην" "Ανὸρες Ελλήνων ἄριστοι καταβαλεῖν 

παράστασιν. 

φῦ Παρασπονδήσας : παραβὰς τὰς σπονδάς. 

Παρασπονδοῦμαι : παραβαίνομαι. 

τ χρεω- (ὁ 5ία[1π|) δ ΓΊΝΣ ἐπ ἢ Ὁ 

5 Ῥιῖο ἀγρα ἰν. νεὶ ν. 1{.. δραΐιιηι. 

3 ἣν 4 «σίου 5.ρ 8616]. 
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» 9 λήσις ε ως 

Παραστησάμενος : παραλαβών ἑλών" καταστρε- 
Ἕ ψάμενος. 

,ὔ ΠΥΡῚ ἈἉ ,ὔ Ξ 
Παρασταδόν : παραστατικῶς" κατὰ τρόπον κατὰ 

Ν , τὸ δέον. 
ἐτ' , ε ε ’ὔ Ἄν ἃ “ Παραστάται : οἷον οἱ παριστάμενοι ἢ ὑπηρετοῦντες 

“-φφῳ ,ὔ -“ -“ 

τοῖς ἕνδεκα, τουτέστι, τοῖς βασανισταῖς. 
" 

΄ , ’ , 

Παραστησόμεθα αὐτὸν εἰς κρίσιν: Πολιτείας ἡ" 
᾿ ἐ- ΄, κ , ξ 
ἀντὶ τοῦ καταστήσομεν αὐτὸν εἰς κρίσιν" τὸ μὲν 

Ὡ» ῃ ᾿ » ΡΑς “ ΡΝ 5 -“ 
γὰρ ἐγκλημα ἀντωμοσια καλειται" ὁ ὃς ἐγκαλῶν, 

[ τς [φ 5, 

10 γράψας τὸ ὁ εἰς πινακίδιον καὶ τὸ ὄνομα καὶ τὸ 
Ξ ΕἼ ε, ε ἘΠῚ ὥν δι 4 ἂς Ζ 5» Α 
ἐπίσημον" μεθ ὑπηρέτου τωΐ ἐγκαλουμένωι ἐπι 

ἾΝ 

διὸδωσιν. 

Παρὰ σφίσιν :Ὁ παρ᾽ αὐτοῖς. 
᾿ ΄ Παρασχεδόν : παραυτίκα. 

΄ ’ 

1ὅ Παραταχθείς : παρ᾽ αὐτὸν ταχθείς. 
, δ ν. λά 

Παρατέθηγμιαι : ἠκόνημααι. 
-“ φῷ ὦ νῷ ,ὔ 

ΠΙαρατενεῖς : ἀπολεῖς" ἐπὶ πλέον παρελκύσεις. 
΄ , . Δ, κα Παρατηρημάτων : ἐπιτηρήσεων κληδονισμιῶν" καὶ 

,’ -“ -" 

ἀπαντήσεων καὶ οἰωνοσκοπιών καὶ μαντειῶν. 
, ,ὔ 

20 Παρατίλτρια : οὐ δρωπακίστρια' καὶ παρᾶτιλλό- 
’ 

μενος, ὁ πιττούμιενος. 
᾿ ᾿, “ ’ τ ᾿ “ὦ 

Παρὰ τούτου : ἀντὶ τοῦ ἀπὸ τούτου καὶ παρὰ τοῦ- 
᾿ ᾿- κ ὌΨΙ ᾿ τον, ἀντὶ τοῦ πρὸς τοῦτον οὕτως πανταχοῦ ᾿Αρ- 

, ριανός. 
’ “᾿ς "Ν᾿ “ 

ῷ5 Παρατρύζει : παραφρονεῖ" εἴληπται δὲ ἀπὸ τῶν 

το πε. , 

Ν -μωσία 

[πρεξ . 05. .6.. 8, 
ὅ σφίσιν ἃ. Αςοοηΐξ. ομι. Ῥογβοηιι5. 

Παρατενθξίς (316) 

᾿ 
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3 Ω “΄.δ. Ὁ -" ΕΣ , “ Ἂν ...(ὦ « 
ὀρνέων, ὃτ᾽ ἄν τοῖς οἰκείοις νεοττοῖς γοερὰ ἐπιῷωξ 

νοῦσιν. 
΄ , Ν 

. Παρατεῖναι : τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ἀπολέσαι" ὃ κωμικὸς 

ἐπὶ Εὐβοίας: Οἷδ᾽" ὑπὸ γὰρ ὑμῶν παρετάθη καὶ 

ὅ Περικλέους. 
΄ , 

Παραυδήσας : παραμυθησάμενος. 

Παραύλια : πρόσχωρα. 
, «“Ἔ “ Φ..4 “ ἐ Δ ἐ ΤΠ]Ὼαραυτίκα : ἐγγιὸν τι τοῦ αὐτίκα σήμαινει" καὶ ὑπο- 

΄ Ε δίδ ἐν ΕΩ͂Ι δέ ἈΝ εἰ, - :Ἷ 
γυώτερον" Θουκυδίδης" εἰ ὃὲ τις τὸ παραυτίκα μὴ 

10 ἐθέλοι ξυμμαχεῖν. 

Παραφέρων : παράγων. 
, .ς. Ἢ » ΔῈ κ δ, (6 «ὅὐδι δ μἱ ἔ ᾿ 

Παράφορος : ὃ παρ᾽ ἑαυτὸν καὶ ὑπὸ δαίμονος πᾶρα- 
, 

ῴερομενος. 

ΠαραῷΦρυκτωρεῖν : τὸ τοῖς φρυκτοῖς παρὰ τὸ προσῆκον 

1ὅ χρῆσθαι τουτέστιν ἐπὶ συμφέροντι μὲν τῶν ποῖ 
ΕΣ ῇ “ ’ 

λεμίων, ἐπὶ βλάβηι δὲ τῶν φιλίων" ἐὡἧς καὶ ““είγαρ- 

χος ἐν οἰκείωι λόγω" ἐχρήσατο. 

Παραχαράκτης : διαστροῷεύς. 
͵ , ᾿ , 

Παραχειμάζοντι : 4ημοσθένης. καὶ παρεχείμασεν 

920 Ὑπερίδης. 
΄“ ’ “ 

Παραχρᾶται᾽ πολύ: σφοδρῶς συνουσιάξζει"" ἀκο- 
᾿ " Σ Ν "ων. ᾿δἰ λάστως μίγνυται. εἴρηται δὲ καὶ ἐπὶ ἑκάστου 

ὰ 
πράγματος δ' ἐκ περιουσίας γίνεται. 

Παραχορδίζειν : διαφωνεῖν" ἁμαρτάνειν. 

95 Παραυχενίζων : παρακρούων. 

Παρέγγραπτον : νόθον. 

1 οἵ θ᾽.---ἡμιῶν 5 λύγων (ων σομρ Πα ]0) 
3 Παραχρᾶται : πολὺ σ. 

ἘΠΤρΟο, στάξει ἵ, θὅ:ο. 4. 1 ὃ οη!. 
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Παρεγγεγοαμμένος : ὃ μὴ ἀστός. 

Παρεγγύησεν : καὶ παρεγγυηθέντος" παρεγγύησεν 
ἈΝ » ΑἹ, "“ ΤᾺ ὌΨ,'ἃ -“ Ξ Ἀ 

μὲν ἀντι τοῦ παρεδωκεν᾽ Ισαῖϊος᾽ καὶ παρεγγυὴη- 
ὔ νΝ ᾿ ἥ ΄- , βᾺ « Ε] ͵ὔ 

θέντος δὲ ἀντὶ τοῦ παραλαβόντος ὁ αυτος. 

ὃ Παρεγγράπτους : ξένους" νόθους. 
δὰ μυδυ Ξ , ᾿ “": 

Παρεγγυαῖ : παραδιδωσι παραγγέλλει παραινεῖ 
΄ 

παρακατατίθεται. 

Παρεγγυήσαντος : παρασχόντος. 

Παρεγγυῶν : παραινῶν" διαβεβαιούμενος... 

10 Πάρεδρος : ᾿Αριστοτέλης ἐν τηῖ Πολιτείαι φησι" 

19 

25 

Ν 8 “ἊΣ ἊΝ Ἀ ὮΝ “ » 
λαμβάνουσι ὃὁξ καὶ παρεῦρους, ὁ, τε ἄρχων και ὁ 

, εν Ἐν Ὁ 1 ἃ Ἄ ΄ . ᾿ 
πολέμαρχος ὃυο ἑκάτερος, οὺς ἂν βούληται καὶ 
ἡ ΄ » -" , Ἁ 

οὔτοι δοκιμάζονται εν τωι δικαστηρίω πριν παρε- 

’ Ξ "Δ΄ 4 δ. " ΕΝ ἊᾺ ΄ὔ ὡ 

δρεύειν και εὐθύνας διδόασιν ἐπὰν παρευρευωσιν 
γ᾿ ἊΝ ε ͵ ’΄ Ξ » -" «ἢ ,ὔ 

ἔστι ὁε ἢ λέξις συνήθης" οὐ τοῖς ῥήτορσι μόνον, 
ἈΝ ᾿Ὶ -“ ΄“- 

ἀλλὰ καὶ τοῖς κωμικοῖς. 

Παρεθείς : παραλυθβείς. 

Παρεβέντος : ἐκλυθέντος. 
-“ "», ᾽ ,ὔ " “ . 

Παρεῖαι ὄφεις : ὀνομάζονται τινὲς ὄῴφεις οὕτως, παρὰ 
-" Α ’ ε ΓΔ "» - 

τὸ παρειὰς μείζους ἔχειν" ὃ ὃὲ Ὑπερίδης ἐν τωὶ 
Ν 4 ΓΝ τ ἢ ἊΝ κ ε, ε , ᾿ ε 

κατὰ «ΑΙημαδου εἶναι δὲ τοὺς ῥήτορας ὁμοιους 
“-- κα ῖ ΄ Ὸ ι ΡΣ, 

τοῖς ὑῴεσι᾽ τούς τε γὰρ ὄφεις μισητοὺς μὲν εἶναι 
’ 5 -“- ΛΔ» ᾽ - ᾿" Ἁ 5 Ἢ 

πάντας τῶν ὃξ ὄφεων αὐτῶν τοὺς μὲν ἔχεις τοὺς 
δμδλί ΠΡ ΕΝ . ΝΝ εὰ ἘΣ ΩΝ αδρ 
ἀνθρώπους ἀδικεῖν τοὺς ὃε παρείας, αὐτοὺς τοὺς 
3 4 6 

εχϑεις κατεσσιξιν. 

Παρεῖαι ὄφεις : ὄφεις παρειὰς ἔχοντες μεγάλας ἵἱεροι" 

ει» 

ἑκατέρους 5. εὐθύνας (ειν σοιηρεηά.) 

ὁμοίως 4 ὄφεις, 564 5ίαί1ἢ} ἔχεις 1π ΠιᾶΓΩ. 

Ρᾳμοί. 95 Ὁ 

3 
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οὐ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ τοὺς ἄλλους ὄφεις ἀδι- 

κοῦντες. 

Παρείετο : παρητεῖτο. 

Παρείεμαι : παραιτοῦμαι. 

ὅ ἢ Παρεικάθη : παρέλβη. 

Παρειά : γνάθος" καὶ μέρος τῆς νεώς. 

Παρήκοντα :ἡ παρατείνοντα᾽ ὡς διήκοντα, ἐπεκτει- 

νόμενα. 

Παρεικότος : παραλελυμένου. 

10 Παρειμένον : κεχαυνωμεένον. 

Ταρειμένος : παρεωραμένος. 

Πάρειμι : παρελεύσομαι. 

Παρείπηι : παραπείσει. 

ΤΙαρειπών : παραινέσας. 

1ὃ Παρείς : ἐάσας" ἀφείς. 

Παρείσακτον : ἀλλότριον. 

Παάρεισι : παρελεύσεται. 

Παρείσεται : παραιτήσεται. 

Πάρεισι : παραρρηδήσεται.ὅ 

20 Παρεισκρίνει : παρεισέρχεται᾽ παρεισβαλλει." 

Παρεῖτε : παραγίνεσθαι. 

ΠΙαρ᾽ ἕκαστα : ἑκάστοτε. 

[Παρ᾿ ἑκάτερον μέρος ἔχον πορφύραν : τοῦτο μὲν καὶ 

πάρυφες καλοῦσι" τὸ δὲ κύκλω τὴν πορφύραν ἔχον, 

ὅ ἔγκυκλον.] 

᾿ Παρίετο : παρηγεῖτο βῖατἠπι πγιιΐ. 1ῃ Παρείετο : παρηγεῖται. 
"ἢ. 

ἃ Της. (. 06. ο. 1. Παρείκαβθι : πάρέλθε 

ἡ Παρείκοντα, 564 ἡ βίας πι 50ΡΓ. 
3 παρερηδήσεται 4 παρεὶς ἴοΓ αἰ5) πηρΊ.. 
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Παρεκβατικῶς : συντόμως. 

Παρεκόπτου : ἠφανιζες" ἀπὸ τῶν τὰς πτέρυγας παρα- 

κοπτομένων ὀρνέων. 

Παρεκότει : ὠργίζετο. 

ὅ Παρέλαβεν τὴν πόλιν, οὐ τὴν ἐπὶ τῶν προγόνων, 

ἀλλὰ γραῦν, σανδάλια ὑποδεδεμένην καὶ πτισάνην 

ῥοφοῦσαν. 

Παρελαχαάνιζες : παρέπρασσές τι καὶ μετεῖχες. 

Παρελβεῖν : ἀντὶ τοῦ νικῆσαι" “ημοσθένης ἐν τηῖ τοῦ" 

10 ὑπὲρ Κτησιφῶντος. 

Παρέλεξας : τὰς ὑπερεχούσας τρίχας ἐν ταῖς ὀφρύσιν 

εἰώθασιν ἐκλέγειν" ἔνιοι δὲ ἐκσύρουσι τὴν τοιαύτην 

θεραπείαν γίνεσθαι. 

Παρελθών : ἀντὶ τοῦ εἰσελθών. 

1ὃ Παρέλκον : περιττὸν ἢ παρατεῖνον. 

Παρέλκεσις : ὑπέρθεσις. 

Παρελογίσασθε : ἠπατήσατε. 

Παρέλυσαν : ἀπήλλαξαν" μετέστησαν" Θουκυδίδης" 

τὸν μὲν Νικίαν οὐ παρέλυσαν τῆς ἀρχῆς. 

90 Παρεμβαλόντων : κυκλωσάντων. 

Παρεμβολή : σκηνή κάστρον στρατόπεδον. 

Ἐ Παρέμφασις : παραίνεσις" συμβουλή. 

Παρενδατη : παρεντεθη. 

Παρενθήκη : ἐπὶ τῶν παρεργαζομένων τεχνιτῶν. 

5 Ἠαρεξερεσίαν : τὸ ἔξω τῶν ἐρεσσόντων᾽ ἐν δ΄ Θου- 

κυδίδης. 

Παρεξηυλημένον καὶ κατατετριμμινον : τὸ ἀμυδρόν᾽ 
Ε ᾳ, -" ᾽ " Ε] - - 

ἀπὸ τῶν γλωσσίδων τῶν αὐλῶν τῶν κατατετριμ- 

τ Θ!ς, Ἔ Τῃς, ἢ, 06. ς. 4. 
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μένων" ᾿Αριστοφάνης" Οὐδὲν ὄντας, ἀλλὰ κωφοὺς 

καὶ παρεξηυλημένους. 

Παρενείρει: παρεμβάλλει" ἤγουν λέγει. 

Παρεπλεξάμην : παρέπλεξα τῶν τριχῶν ἀπὸ τοῦ 

ὃ ἐμπλέκειν. 

Παρέπτη : παρῆλθεν. 

ΠΙάρεργος : ὀλίγωρος" καὶ παρέργως, ὀλιγώρως. 

Παρέρχεται : ὑπερβάλλει. 

Πάρες : ὑποχώρησον. 

10 Πάρεσις : νέκρωσις. 

Παάρεστιν : ἐκ παντὸς δυνατόν ἐστιν. 

Παρέσφηλεν : παρεσφάλη" ἀπερρύη. 

Παρετέον : σιωπητέον᾽ παραληπτέον. 

Παρευδοκιμησάσης : νικησάσης" ἤτοι εἰς δόξαν ὑπερ- 

15 βάσης. 

Παρευθύνει : παραφέρει" βιάζεται. 

Παρευνηθείς : παρακοιμηθείς. 

Παρηβηκώς : γεγηρακώς. 

Παρηβῆσαι : παρακμάσαι. 

20. Παρηγορίας : συμβουλῆς ἢ παρακλήσεως. 

Παρήκαμεν : ἐπέμψαμεν ἢ ἀφήκαμεν. 

Παρήλασεν : ὑπερήλασεν᾽ ἤτοι ἐνίκησεν. 

Παρῆν : παρήμην.ἢ 

Παρῆσθα : παρῆν.᾽ 

25 Παρήσω: παράσχω. 

1 ἢ ΕΧ 6Π|. 5ἰδΐϊηι [ἀοΐα ΡΓῸ ἕ. 
2. παρ᾽ ἡμῖν. 

3. Αἢ παρῆν ΡΙῸ ΠονῸ ἁγίιουϊο μαι ευ Βοῦρα, Ποὴ ᾿ἰαιιοΐ, 

δυηρο, Παρῆν : παρήμην' παρήσβα" παρῆν. 
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,ὕ , “Ψ 
Παρθένιος : ὃ ἐκ παρθένου ἔτι δοκούσης εἶναι γεννώ- 

μέξνος.ἢ 
Π “ - ε "ὦ ἠΖ Ν τ ΄ὔ ῇ ὰ 

αρθένοι : οἱ γεννώμενοι παρὔξνω πρὸ τοῦ γήμασθαι 
᾿. , 

ὑπὸ δὲ ᾿Αθηναίων ᾿Ερεχθέως θυγατέρες" παρὰ δὲ 
ν ,' , 

ὅ ᾿ΓΙυργίαι παρθένος ἐπὶ παντὸς ἀμετόχου τέτακται" 
“ ’ 5. ὃψΨ' καλοῦνται δὲ ἐκ μεταλήψεως, καὶ ἄφθοροι. 

, [τὴ , 

Παρθένοι: τὰς ᾿Ερεχθέως θυγατέρας οὕτως ἔλεγον 
᾿ ἢ... Ψῃ δὲ )ιώρηθχὼ “». τς 

καὶ ἐτίμων" ἧσαν δὲ τὸν ἀριῆμοὸν εξ πρεσβυτάτη 
’ ’ 

μὲν Προωτογένεια' δευτέρα δὲ ΠἊανδώρα' τρίτη 
, ΄ ’ 

Ι0 Πρόκρις᾽ τετάρτη Κρέουσα' πέμπτη ᾿Ωρείθυια" 
ΩΣ ΕΣ ΄ " 
ἕκτη Χθονία' τούτων λέγεται Πρωτογένεια καὶ 

“ - ε “ , 
Πανδώρα δοῦναι ἑαυτὰς σφαγῆναι ὑπὲρ τῆς χώρας, 

“ ͵ὔ » ΄ 5 , 

στρατιᾶς" ἐλθούσης ἐκ Βοιωτίας" ἐσφαγιάσθησαν 
δ" -΄ε ,ὔ , , ε ἈΝ -“ 

δὲ ἐν τωῖ ᾿γακίνθωι καλουμένωι πάγωι ὑπὲρ τῶν 
, “ “- 

1 Σφενδονίων᾽ διὸ καὶ οὕτως καλοῦνται παρθένοι 
, δ ’ ΄“ ,ὔ » -“ ἢ 

γακινθίδες" καθάπερ μαρτυρεῖ Φανόδημος ἐν τηῖ ε 
ἭΝ ἫΝ Ξ ὥ “ -  " κι Φ ΄ 

τθιὸι, μεμνημένος τῆς τιμῆς αὐτῶν" καὶ Φρύνιχος 

“Μονοτρύπωι. 
ὔ , - 

Παρθενοπίπας : ὃ τὰς παρθένους ἀπατῶν. 
’ ’ 

20 Παρίαμβοι : καὶ παριαμβίδες καὶ ἴαμβοι" κιθαρωδι- 

κοὶ νόμοι, οἱ προσηύλουν. 
, . , 

Παριεμεένους :᾿ παρερχομένους. 
, ,ὔ 

ΠῈῺαρίεται : παραλύεται. 
ὔ “ 

Πᾷαρίεμαι : παραιτοῦμαι. 
΄ μ“ 

25 Παριλλαίνουσαν : παραβλέπουσαν. 
’ “. , 

Παριππεύσαντες : παραόραμοόντες. 
“ ,ὔ ’ ,Ἤ: -“Ἁ ͵ 

Παρ ἵππον καὶ κόρην : τόπος ᾿Αθήνηισιν οὕτω καλού- 

1 γενναῖος Ἔ [ῃς΄ σβυτατη ἴ. 96. ς. 8. 
’ 

ἦ στρατείας 
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μενος ἐπειδὴ τίς τοῦ γένους τῶν Κοδριδῶν,᾽ ἱἵππο- 

μάνης τούνομα, ὃς καὶ τελευταῖος ἐβασίλευσεν, τὴν 

θυγατέρα καθεῖρξεν ἐν χωρίωι τινὶ μεθ᾽ ἵππου μαι- 

νομένου, διότι λαθραίω μίξει τὴν παρθενίαν αὐτῆς 

ὅ ἐλυμήνατο καὶ ὃ ἵππος τὴν κόρην βορὰν" ἐπονή- 

σατο ἀφ᾽ οὗ πάριππος᾽ καὶ κόρη ὃ τόπος, ἐν οἷ τὸ 

πάθος ὑπέστη, καλεῖται. 

Παρίσθι: παραγίνου" παρατύγχανε: Ἕρμιππος 

“ημόταις. 

10 Παρίσθμια : τὰ περὶ τὸν φάρυγα. 

Πάρνης : τὸ ὕρος θηλυκῶς" ᾽Ες τὴν Πάρνηθ᾽ ὀργι- 

σθεῖσαι φροῦδα: κατὰ τὸν Λυκάβηττον: ᾿Αριστο- 

φάνης Νεφέλαις καὶ ἐξῆς. 

ΠΟαρνησός: ὕρος μεταξὺ Βοιωτίας καὶ τῆς ᾿Αττικῆς. 

1ὅ Ἐ Πάρνοπες : ἀττέλαβοι" οἱ δὲ τὰς Κυπρίας ἀκρίδος 

οὕτως ἀπέδοσαν. 

Πάρνοψ : εἶδος ἀκρίδος. 

Πάροιθεν : ἔμπροσθεν. 

Παροιμία : λόγος ὠφέλιμος" καταχρηστικῶς δὲ 

90 πᾶν τὸ παροδικὸν διήγημα᾽ οἶἷμος γὰρ ἡ ὁδός. 

Παροινίας : ὕβρεις. 

Πάροινος : μέθυσος. 

Παροισθέντι : παρενεχθέντι. 

ΠΙαροιστρῶσα : ἐξεστηκυῖα" ἐρεθίζουσα. 

9ὅ Παροιστρῶσι : παρακαθίσωσι θυμωῖ. 

Παρό: διό. 

" χοδρίδων 2. βοᾶν 

5. παρίππος (510) 4 παρἄᾶπνου 

5. θηλυχῶς ἐστιν"-- φροῦδε Ὑ ἴης. (. 06. ὁ 4. 
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ΠΟαροκλάξων : γονατίζων. 

Παροκωχή : παροχὴ παρὰ Θουκυδίδηι" εἷς ἡ ἀνοκωχὴ 

καὶ διοκωχή," 

Παρολκή: ὑπέρθεσις. 

ὅ Παρομαρτεῖ : παρακολουθεῖ. 

Παρ᾽ ὅντινα οὖν : παρὰ πάντα. 

. ΠΠαρόν : ἐξόν" δυνατόν" δέον. 

Παρορμαῖ: διεγείρει" παροξύνει. 

Πάρος : χρονικῶς καὶ τοπικῶς, ἀντὶ τοῦ ἔμπροσθεν. 

10 Παρ᾽ οὐδέν : εὔκολον" εἰς οὐδέν. 
΄ ᾽ ᾿ “  ΡΕΡ' » ε παι δ “ 

Παρουσία : ἀντὶ τοῦ περιουσία ἧτοι ἡ αἰτία τοῦ 
΄, " ε ΕΑ ’ 5 τ“ 

πλούτου" κἡἡ οὐσία᾽ «ημοσθένης ἐν τωΐ περὶ συν- 

τάξεως" καὶ Κράτης" Ἔχοντες εὐπαθη" βίον, 

Παρουσίαν τε χρημάτων. 
΄ 6δ'. 4 ε 16 Παροχεύει : παραπλαγιάζει" ἡ ἀπὸ ἑτέρου ὑδρηγοῦ εἰς 

ἕτερον ἐπιβάλλει" ἢ μεταφέρει τὸ ὕδωρ. 

Παροχετεύοντες : μεταφέροντες. 

Παροχλίζουσι : μετακινοῦσιν. 

Παροχήσομαι : πάροχος ἔσομαι. 

20 Πάροχος : ὃ παροχούμενος ἐκ τρίτων τῷ νυμφίωι καὶ 

τηῖ νύμφηι ἐπὶ τῆς ἁμάξης. 

Παροψίδας : (σκεύη ὑπηρετικὰ τραπέζης.)" 

Παροψις : ἐμβάφιον" ὀξυβάφιον. 

Παροψίς : οὐ τὸ ἀγγεῖον, ἀλλὰ καὶ ὄψον καὶ μακα 

ποιαιῖ 

ἀναχωχὴ καὶ διωκωχή 

ἀπαθῆ, εἴ ρτῖπιο περιουσίαν 

Ῥτο εχρ!ϊοδίίομβ, ρᾶγ ἔεγε βραΐϊιπι. Νοία { ἴῃ ἢ}. 
4 51ς. Νοία { ἴῃ μι. 

ω 
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’ “ -“- “ , 

Παρουσία : λέγεται οὕτως ἐπὶ τῆς τῶν παρόντων 
“ -“ , 

δαψιλείας" ὡς καὶ ἐν τωῖ Πλάτωνος ἔφΦάων.---- 
«ς Ἁ ΄“ "», ’, Ξ Ἀ “ δ ᾧ τν ὡς καὶ νῦν ἔχομεν παρουσίας" καὶ πολύ ἐστιν ἐπὶ 

τούτου παρ᾽ αὐτοῖς" καὶ ἐπὶ τοῦ παρεῖναι δὲ τάσσε- 
“ “ Ἁ 

5. ται, ὡς καὶ ἐν τοῖς Νίπτροις Σοφοκλέους" ---α τὴν 
, - » Ἁ ΕἾ ἊΨΖΝ 5 "“ Α͂ 

παρουσίαν Τών ἐγγὺς ὄντων᾽ Θουκυδίδης ἐν τηϊ ἃ 
ΣΙ. .. «ς Ν -" ͵ὔ ’ὔ ΒΞ 

Βυζάντιον γὰρ ἑλὼν τηῖ προτέραι παρουσίαι" τοῦ 
ε 7 ἣν 

τω᾿ γὰρ τὸ ἐναντίον σημαίνει ἡ ἀπουσία. 
’ 5 

Παρρησία : ἐξουσία" ἄδεια. 
,ὔ ᾽ -“ , 4 Η 

10 Παρρησίας : ἀντὶ τοῦ βλασφημίας καὶ λοιδορίας 
“ 

᾿Ισοκράτης Βουσίριδι. 
’, -“ 

Παρυφή : ἡ ἐν ἐσθῆτι ἐργασία. 
" 

Παρύφωσ Ἔ ἘἘ’ 
- - 3 φως ΄- 

Παρῶ : ἀφῶ" συγχωρώ. 
“ - Α “ “, , 15 Παρῶαι: ἵπποι μεταξὺ τεφροῦ καὶ πυρροῦ᾽ χρώ- 

ματος. 
7, 

Παρωδούμενος : λεγόμενος. 
΄- “ 

Παρωθοῦντες : ἐκβάλλοντες. 
-“- , , , μ ,ὔ 

Παρώμμαι : ἐν ὑπεροψίαι εἰμ!" Μενανὸρος ᾿Ηνιόχωι." 
, -“ ,ὔ ’ 

20 Παρώνυμον : ἐκ τοῦ συμβεβηκότος λεγόμενον. 
͵ ᾽’ Ἁ Ν ΕΙ - 

Παρώπια καὶ ἀντήλια : τὰ πὰρὰ τὰς ὄψεις τῶν 
σ ἵππων δερμάτια. 

ΤΠΠαρώῶπτο : παρεωρᾶτο. 
΄ 

ΤΙαρώσας : παρεκβαλών. 
, 6 

9 ΠΙαρώτρυναν : παρώξυναν. 

Παρώχετο : παρή αρώχετο : παρήρχετο. 

Ἐ Τῃς, φαωνι" ὃς, (816) [,. 97. ο. 1. 
ι τοῦτο 2. Ἰσυμα : ποία {ἴῃ ἢι. 
Σ χυροῦ 4 ἡνιόβωι 5. ἀντίλια 

δ παρόξυναν ᾿ 
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Πάσασθαι : γεύσασθαι. 

Πάσηι τέχνηι : ἐκ παντὸς τρόπου ᾿Αριστοφάνης 

Δυσιστράτηι᾽ Σὺ δ᾽ ἣν σχολάσης πάσηι τέχνηι 

πρὸς ἑσπέραν ᾿Ελθὼν ἐκείνη τὴν βάλανον ἐνάρ- 

ὅ μοσον. 

Πασῖνος : ὄνομα κύριον. 

Πασίων : ὄνομα τραπεζίτου. 

Πασπάλη : τὸ τυχόν οἱ δὲ κέγχρον᾽ οἱ δὲ τὰ 

κέγχρινα ἄλευρα" ᾿Ἱππώναξ᾽ --- πασπαληφάγον᾽ 

Ι0 γρόμφιν. 

Πασπακίωι : πασσάλωι. 

Πανσυδίη : μετὰ πάσης ὁρμῆς" πανστρατιαῖ" " ὁμοβυ- 

μαδόν. 

Πασσυδί: παντελώς" ὃ Θουκυδίδης η΄ μὴ! οὕτως τε 

165 πασσυδὶ διεφθάρθαι ὅπερ ἀγνοήσαντές τινες γρά- 

ᾧῴουσι πασσυδί' ἔστι καὶ ἐν Αὐτομόλοις Φερε- 

κράτους." 

Παστά: ἔτνος ἀλφίτοις μεμιγμένον. 

Παστοφορεῖον : τὸ φέρον τὸν παστόν. 

20 Πάσσους "ἢ παχυτέρους. 

Πασχητιᾶ : πάσχειν θέλει. 

Πάταγος : ψόφος. 

Πατάνια : τὰ ἐκπέταλα καὶ τὰ ἀναπεπταμένα“ 

λοπάδια᾽ οἱ δὲ πολλοὶ διαστρέφουσιν ὡς “Ρωμαϊκὸν 

25 τὸὺ ὄνομα. 

τ οὐδ᾽ 2 πασπάλιν φαγὼν 

Ἐ Τπρ τι Ε" 07... ο..Ο. 3. θ, ἢ μὴ 

φερεχράτου 5. Αςοεμΐ. Ο0Π|. 

ἀναπεππ. 

Ρλοί. 958 
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Πατάσσει: πλήττει. ᾿ 

Πάταχνα : ποτήρια φιαλοειδῆ ἐκπέταλα. 

Πατεκίων : Ὄνομα κλέπτου καὶ τοιχωρύχου. 

Πάτορες: κτήτορες. 

ὅ Πατάγημα : ἀντίλαλος καὶ πανοῦργος" Μένανδρος" 
Ψ 

Οἷον πατάγημ᾽ ἥκεις. 

Πάτος : ὁδός. 

Πατραλοίας : πατρατύπτης. 
’ ΄ς ΄"ο- 

Πάτρης : ἡ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πατρὸς γέννησις. 

10 Πατρίληκτος : ἡ οὐσία ἡ πατρική καὶ ὑπὸ τοῦ 
ἡ 5 ,ὔ ’ 

πατρὸς εἰλημμένη κληρω!ι- 
’ Ἑ - 

Πατριώτης : ὃ βάρβαρος λέγεται τῷ βαρβάρωι καὶ 

οὐ πολίτης. 
-“- ε “ “ἵἴ Ἂν Ξ ε 

Πατριῶται : οἱ δοῦλοι τῶν᾽ Ελλήνων" πολίται δὲ οἱ 
7ὔ ’ 

1ὅ ἐλεύθεροι" οἱ δὲ τοὺς βαρβάρους πατριώτας. 

Πατριαί: χῶραι" φυλαί: τοπαρχίαι. 

Πατρονομούμιενοι : οἱ τοὺς ἀπὸ τῶν πατέρων παραδε- 

δομένους νόμους τηροῦντες. 

Πατρούχου παρθένου : τῆς ὀρφανῆς καὶ ἐπικλήρου" ηἷ 
͵ὔ ᾿ “ Ἀ ", 2: 

20 προσήκει τὰ τοῦ πατρὸς ἔχειν. 
, ,» τ ᾿ “ π - 

ΠΙΠατρώζοντα : τὰ τοῦ πατρὸς Φρονοῦντα. 
2 ΄ , ΗΝ -“ 

Πατρώων᾽ πατρίων" καὶ πατρικῶν: πατρωῖΐα λέγουσιν 
ε 3 τ ἡ ᾽ “ « ,ὔ Α ͵ 

οἱ παλαιοι, ΟΤ ἂν αὐτοῖς ὁ λόγος ηἷ περὶ χρημα- 
Ἂ , ἮΝ τέ ᾽ “ ΩΣ » Α ,ὕ 

τῶν ἢ τόπων᾽ οὕτως Ισαῖος ἐν τωῖ πρὸς “Ιιοκλέα᾽ 

δ πάτρια δὲ, τὰ ἔθη καὶ τὰ νόμιμα" καὶ ἢ τὰ μυστή- 
Ν Α Α ε Ἁ “ων: Γ᾽ “- Ν 

ρια᾿ καὶ τὰς ἑορτᾶς, ὡς ᾿Αντιφών' πατρικῶν δὲ, 

: χῶν ΟἿ. ᾿ 

ἘΞ πο θγ.. 8. 

ν Ροβίρα 866, 
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4 ’ “-“ Ν ’ ε 
ὅτ᾽ ἂν περὶ προσώπων ποιοῦνται τὸν λόγον, ὡς Αἰσ- 

’ 5 “ Ἀ “ 

χίνης ἐν τωῖ κατὰ Κτησιφῶντος. 

Πατταλεῦσαι : προσπῆξαι.᾿ 
“- “ ’ Παῦ : τὸ παῦσαι λέγουσι μονοσυλλάβως. 

ὃ Παῦλα : ἀνάπαυσις. 
, -"“" ’ - ἥρωι. Ν 

Παυσικάπη : μηχάνημα τροχωΐ ἐμφερές" δι᾽ οὗ τὸν 
7, δι ω Ν “ ε ν ’ “ ὡ 5. 

τράχηλον ὀιξιροὸν καὶ τῶν ὑποζυγίων, ὥστε μὴ εσ- 

θι . ᾿ κὰν ἢ ΄ ε ΡΥ ῇ Ν “ 
ἐειν καὶ τῶν ἀνήρωπων, ὡς μὴ ὀυνασύαι τᾶς χει 

- , ᾿ 

ρᾶς τῶ στόματι προσάγειν. 
͵ -“ 

10 Παφλάζοντα : ἠχοῦντα᾽ ἀναζέοντα. 
-“ ,ὔ "“ ’ὔ 

Παχεῖς : ̓Αττικοὶ τοὺς πλουσίους καλοῦσι συνήθως. 
ῃ Ω) , ἐν ΄ ἀξ», Αὐτὸν ς ΄ 

Πάχνη : δρόσος πεπηγυῖα κρύσταλλος δὲ τὸ ὑπὸ κρὺ- 
Υ , ους συνεσταλμένον καὶ πεπηγός. 

Παχνουμένης : ἀνιωμένης. 
΄-“ ’ὔ ΄“- 

1 Παχνοῦται : πήσσεται᾽ πήγνυται" λυπεῖται. 
4 ὲ ΄ ὦ “" ΑΥ 

Παχύνοοι : παχύνοες" ἀνόητοι. 
’ὔ ’ ’ 

Παχύτερον: ἀμβλύτερον" οὐκ ἀκριβές. 
7 , ’ Ὁ -Φ 

Πεδία᾽ καὶ πρόβατα: τόπος ᾿Αθήνηισιν ἰδίως οὕτως 
9 ξιν " ἽἼ ’ » , ΕῚ ’ὔ 

ὀνομάζεται, ἐν ωἵ πρόβατα ἐγίνετο καλὰ νεμό- 

20 μένα. 
͵ « “ Ν Ν - ’ ᾿ 

Πεδίον : ἁπλῶς μὲν τὴν γὴν σημαινει τὴν ὁμαλήν 
΄ ἊΝ Ν ΄ 4, ν ΄ “ 

σημαίνει δὲ καὶ τόπον τινὰ ᾿Αθήνηισιν οὕτω κα- 
͵ 

λούμενον. 
[4 ,’ὔ 

Πεδοικούσης : μετοικούσης. 
[Φὺ ’ 

25 Πέδαι: δεσμά. 
μν , -" -“ τ- » -" “ 

Πεδικά: μοῖρα τῆς ᾿Αττικῆς" ἐκαλεῖτο ὃὲ οὕτως ἀπὸ 

τοῦ συμβεβηκότος" εἶχεν καὶ προβάτων νομάς" 

᾿ προσπτύξαι ῬΟΥΙΒΟΠΙΙ5, οΓΠΊᾶ τοῦ ἢ ἀεςερίυ. 
2 Παιδία 
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ΕΝ Ὁ , Ἷ ᾿ ϑ. 
δστι τὸ ὀνομὰαὰ παρὰ τε “ΔΜυςσίιαι καὶ παρ αλλοις 

ἊΝ 

ῥήτορσιν. 
,, 

Πέδιλα : ὑποδήματα. 

Πεδῆται: πεπεδημένοι" συνδεδεμένοι. 
»"“ ἰ 

ὃ Πέδον : γῆ ἔδαφος. 
, ᾽ κ , εν ᾿ ΠΕεδότριψ : ὃ πολλοὺς χρόνους ἐν πέδαις γεγονώς" καὶ 
ΥᾺ ε Ψ» Ά » ὮΝ : 

πεὸων ὁ αὐτὸς, καὶ ὀψιπέδων. 
Ἃ 

Πέδουρος : μετέωρος. 
, ὰ « φι ἃ « ὦν Ὁ ΤᾺΝ « “ ᾿Ἶ ’, 

Πεζέταιροι : οἱ ἀπὸ ἱερατικῶν ἔργων ἑταῖροι καὶ Φί- 
Φ ,ὔ ᾿ -“ 10 λοι γεγονότες" “ημοσθένης δὲ τοὺς περὶ τὸ σῶμα 

“ ,ὔ " εἶ “ . ΥΣ».. τοῦ Φιλίππου ᾿φρουροὺς οὕτως ὀνομάζει" οἱ ἦσαν 
Α ᾿ ΝΙΝ ΨῈ ΨΥ ΝΣ “ Ν , καὶ πιστοὶ καὶ ἰσχυροί ἀπὺὴ μεταφορᾶς δὲ λέγε- 
2 -“- “ “ Ε “ ε ’ “Ὅν ὦ ᾿ 

ται τῶν πεζῶν, αἵ εἰσι τῶν ἱματίων ωἱαί᾽ ἐπεὶ 
5, ἵψ".. Ὁ " ν ,» ἣν». ΄ 

ἔξωθεν εἰσὶν αὗται πεοὶ τὰ ἱμάτια κατεσκευασ- 
’ 1ὃ μεναι. 
᾿ ἢ γυυψψης δὰ δ΄ αν 2 ’ 

Πεζὰς μόσχους : ἀντὶ τοῦ ἑταίρας" ἐλέγοντο γάρ 
ο , “ κι τἰχελιῴ, ἥξμε 

τινες οὕτως ὡς ᾿Αριστοτέλης ἐν τηῖ Πολιτείαι" τὰς 
͵ ᾿ , ἐδ: , χωρὶς ὀργάνων᾽ Κανθαρος᾽ Συμμαχία" --οαὐλητρίδα 

! σῇ, 

πεζήν καὶ Εὔπολις Κόλαξι. 
͵ «Ό ΓΑ Υ ᾿ 

20 Πεζίδα.: τὴν ὥαν τοῦ ἱματίου ᾿Αριστοφάνης Σ᾽ κηνᾶς 
Ἄ ! β ,ὔ Ἂ εὖ Ἁ 5» , »ἢ πον 

καταλαμβανούσαις" καὶ τὴν ἀργυρόπεζαν τινὲς 
{ ΄σ οὕτως εἰρῆσθαι. 
ΩΣ “- Ν “ , 

Πεζῆ : τὸ τοῖς ποσὶν ἐλθεῖν λέγουσιν" καὶ πεζῇ ᾧρά- 
" -“ “ -“ Ν 

σαι, τὸ ἄνευ μελῶν Παῦσαι μελωιδοῦσ᾽,᾿ ἀλλὰ 

ῶ5 πεζῇ μοι φράσον, ὁ Κωμικός" τὰς ἑταίρας τὰς μὴ 

. Αςορηΐ. οὔ. Ἔ ηρ, ἢ Ω 75). 4. 

“ λέγϊται 1. 6. λέγονται Ὁ κάνθαροι 
Α ᾿ Ἁ 

μὲν ὠιδοὺς 
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5 Ἕ 

μουσικας, ἀλλ᾽ ἄνευ ὀργάνων καὶ ψιλὰς πεζας 

καλοῦσιν. 
, εὶ ὩΣ. ᾿ Ν -“ “ - . “8 “ 

Πέζα : τὸ ἀκρον᾽ ἢ τὸ ἀπολῆγον τοῦ χιτῶνος" ὃ ἡμεῖς 
“ Α͂ Ξ , ᾿ ΓΒ ἢ “ ἣν , 

ὦασν λέγομεν" πρότερον γὰρ ὑπὲρ τοῦ μὴ τρίβεσθαι, 
δ Ἃ, ’, 3 

δέρμα προβάτων προσέρραπτον. 
, ,ὔ “ 

Πεζέταιροι : “ημοσθένης ἐν Φιλιππικοῖς" ᾿Αναξιμέ- 
᾿ν 5 Ω 

νης ὃδὲ ἐν α΄ Φιλιππικῶν περὶ ᾿Αλεξάνδρου λέγων' 
Ἄν κ᾿ ΤῸ , ε ΄ 

Φησίν᾽ ἔπειτα τοὺς μὲν ἐνδοξοτάτους ἱππεύειν συν- 
’, ’ , 

εθίσας, ἑταίρους προσηγόρευσεν᾽ τοὺς δὲ πλείσ- 
10 Ἀ ᾿ Ἂ» 4 » , πὶ (ἱ ΓΝ Α 

τους καὶ τοὺς πεζοὺς εἰς λόχους καὶ δεκάδας καὶ 
κ᾿ 5 » δ ΣΟ, ᾿ Ψ΄ , ΔῊ Σ 

τας ἄλλας ἀαρχὰᾶς διελων, πεζεταίιρους ὠνόμασεν 
“ « , ,ὔ -“ -“ ε 

ὅπως ἑκάτεροι μετέχοντες τῆς βασιλικῆς ἕται- 
᾽, ,ὔ 1 ἢ “- 5 

ρείας, προβθυμότατοι᾽ διατελῶσιν ὄντες. 
,ὔ ὰ Ἀν. 

Πεζολόγος : συγγραφεύς. 
᾿- πε ἫΝ τῳ , ἊΒ Ἃ 

15 Πεζοφοροῦσιν : ἥτοι πέζαν ἐχόντων τῶν χιτώνων" ἢ 
-“ ,ὔ τ“ 

τοῖς ποδήρεσιν. 
“ , 5, - ἃ ’ -“- 

Πεζῶ γόωι : ἄνευ αὐλοῦ ἢ λύρας" ὡς καὶ πεζαὶ ἑταῖ- 

ραι, αἱ χωρὶς᾽ ὀργάνων μισβαρνοῦσαι. 
“ Ν , » -“ , ᾿ 

Πειρᾶν : τὺ πειράζειν ἐπὶ φῇοραϊ" καὶ συνουσίαι" Μέ- 
Ν 

20 νανὸρος. 
Ἔ ἦι ᾿ , 

εἰρατῶν : καταποντιστῶν ά - ΠΕειρατῶν: καταποντιστ κατὰ θάλασσαν λησ 

τῶν. 
-“ , 

Πειρῶντα : πειράζοντα διὰ λόγων. ρ βαρ 
Ἷ “ Ἷ -" δ΄ 6 ’ - 

Πείρινθα: τὸ ἐπάνω τῆς ἁμάξης, εἰς ὃ ἐντίθεται τὸ 
’ 

95 κομιζόμενον. 

τ λέγει Σ «-ρίας προθυμότατα 

ἦ χαὶ πεζέταιραι χ. ἘΞ Τῃς. ραῖ [. 08. 6.1. 
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“ ’ ΄ 

“Εείσματα : τὰ ἀγκύρεια' σχοινία παρὰ τὸ πείθεσ- 
» Ε] - Ἁ “ θαι δι’ αὐτῶν τὴν ναῦν. 

Πεισόμενον : παθεῖν μέλλοντα. 
Ὰ Ψ “ 

Πείσων: εἷς τῶν παρὰ ᾿Αθηναίοις τριάκοντα τυραν- 
΄ 

γησάντων. 

Πείσονται: πάθωσιν. 

Πεκτούμενος : τιλλόμενος. 

Πέκτειν :" κείρειν πρόβατον. 

Πελαγίζειν: Ὑπερίδης᾽ τὸ ἀπὸ πελάγους περαιοῦσ- 

θαι. 

Πελάζειν : πλησιάζειν" ἐγγίζειν. 

Πειρᾶν : τὸ λόγους περὶ συνουσίας προφέρειν" καὶ 
- Δ) ἀνϑδυ χὲν , ΄ Ἔ 

πειραθῆναι, τὸ ἀκοῦσαι λόγους τοιούτους" Θουκυ- 
, , “ 

δίδης" πειραθεὶς δὲ ὁ “Αρμόδιος ὑπὸ ᾿Ιππάρχου τοῦ 
΄ ’ὔ - , 

Πεισιστράτου καταγορεῦει τῷ ᾿Αριστογείτονι" ση- 

μαίνει ἡ λέξις καὶ τὸ ἄλλως διαπειρᾶσθαι. 
,7 ’ὔ “ -" Ὺ- 

Πελανός : γίνεται πεμματὰ τινὰ τοῖς θεοῖς ἐκ τοῦ 
5 - ΄. , 

ἀφαιρεθέντος σίτου᾽ ἐκ τῆς ἅλω" Δίδυμος δέ φησι 
" ᾿ Ὁ. 1.5 - , , 4 

κυρίως εἶναι πελανὸν τὸ ἐκ τῆς πετάλης πέμμα 
5» (ϑ “ ΄ .ο ἃ ἱ ὅῳ.. ῦ ’ 
ἐξ ἧς ποιοῦνται πέμματα" ἢ καὶ ἀπὸ τοῦ πεπλατύν- 

ὰ “ 
θαι" ἢ ὅτι λευκόν ἐστιν, ἢ διὰ τὸ φανὸν εἶναι, ὃ 

ἐστι λευκόν Εὐριπίδης μέντοι ἐν τωῖ ᾿Ορέστηι 
» , ' , 

ἰδίως φησίν" -τττὲνκ δ᾽ ὕμορξον' ἀθλίου Στόματος ἀφρώ- 
Ἀδὰ ὦ ἡ ἢ, 5. “ ἣ ὙΈΡΩΥ 

δη πελανόν᾽ ὕπερ τὸν ἐπὶ τοῦ στόματος ἀφρὸν δη- 

λοῖ. 
7 " “ , , 

Πελανοί: πέμματα᾽ ἐκ πολῆς, τουτέστιν ἀλεύρου, 

. ἃ “ ͵ Ἰ ἀγκύρια, 568 εἰ 5Βἴα.} 1 ΒῈΡΓ. 

516. 3. ἥτοι 

4 εὖ δ᾽ ὄμορξεν 5. πέμμα 
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’ 

εἰς θυσίαν ἐπιτήδεια καρποὶ μέλιτι δεδευμένοι" 
΄ Ξ “ ᾽, Α 

Διονύσιος Θράξ' θεοῖς ἀπαρχαί τινες λέγεται δὲ 
: Ἀ ε Ἁ ΄-“ ,ὔ Ἁ » Ἀ 

πελανὸς καὶ ὁ περί τῷ στόματι πεπήγως ἀῴρος, 
Νιυ Ἃ Αὶ ΕΣ , πέδας, Ὁ, 

καὶ τὸ περιπεπηγὸς καὶ ἐξηραμιμινον ὀπῶδες δά- 

ὧν κρυον" οἷον, λιβανωτὸς," κόμμι" καὶ ὃ τῶ μάντει 

διδόμενος μισθὸς ὀβολός. 

Πελαργικοὶ νόμοι : ἀντεκτρέφειν τοὺς γονεῖς" οὕτως 

᾿Αριστοφάνης. 

Πελαργικόν: τὸ ὑπὸ τῶν τυράννων κατασκευασθὲν 

10 τῆς ἀκροπόλεως τεῖχος" τούτους γὰρ κληθῆναι πε- 

λαργοὺς, οἷον Πελασγοὺς, ὡς πλανήτας τινας ἢ 

ὅτι ἰδόντες" αὐτοὺς πρῶτον οἱ ᾿Αθηναῖοι σινδόνας 

λαμπρὰς περιβεβλημιένους, πελαργοῖς᾽ εἴκασαν. 

Πέλας : πλησίον" γείτων. 

1ὅ Πέλαθρα: πλέθρα" ἔστι δὲ μέτρα γῆς τὸ δὲ πλέ- 

ῦρον, σταδίου ἕκτον. ᾿ ν 

Πελάται: οἱ παρὰ τοῖς πλησίον ἐργαζόμενοι" καὶ 

θῆτες οἱ αὐτοὶ καὶ ἑκτήμοροι᾽ ἐπειδὴ ἕκτωι μέρει 

τὸν καρπὸν εἰργάζοντο τὴν γῆν. 

20 Πελάται: οἱ μισῶ δουλεύοντες" ἐπεὶ τὸ πέλας ἐγ- 

γύς" οἷον ἔγγιστα διὰ πενίαν προσιόντες" ᾿Αριστο- 

τέλης. 

Πελάτης: ὁ ἀντὶ τροφῶν καὶ ὑπηρετῶν καὶ προσ- 

πελάζων. 

95 Πέλει : γίνεται" ἔστιν. 

Πέλεκυς : ὃ δὲ πέλυξ βάρβαρον. 

ἜΤΗ το Ὁ Ομ Ὁ. Ὁ: ᾿ δόντες 
Ζ πελαργοὺς 
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Πελληνικαὶ χλαῖναι : διάφοροι" καὶ τοῖς νικήσασι 

τὰ Ἑ μαῖα ἐδίδοντο. 

Πελιάδες : περιστεραί: καὶ πελιὰν, περιστεράν. 

Πελιδνόν : μέλαν" λέγεται καὶ πελιτνὸν παρὰ Θου- 

ὃ κυδίδηι. 

Πελιοί τ μέλανες" ὠχροί. 

Πέλλης : ἔνθα τυρὸν ἀμέλγουσι' σκάφην τινά. 

Πέλικαν: Βοιωτοὶ τὴν ξυλίνην λεκανην, διὰ τὸ ἐκ- 

πεπελεκῆσθαι" ᾿Απολλόδωρος δὲ ποτηρίου εἶδος. 

10 Πελιτνόν : Θουκυδίδης διὰ τοῦ τ. 

Πέλται: λόγχαι" καὶ ἀσπίδιοα. τετράγωνα. 

Πελτασταί: τοξόται" ἢ τοὺς ξυστοὺς κατέχοντες. 

Ἔ σέλτη Πελτασταί: οἱ πέλτας ἔχοντες στρατιώται 

ὃ εἶδος ἀσπίδος οὐκ ἐχούσης ἴτυν" οὐδ᾽ ἐπίχαλκον, 

[15 οὐδὲ βούς" ἀλλ᾽ αἰγὸς δέρματι περιτεταμένη. 

Πελλοίρα : κόσμος τίς." 

Πέλτη : ὅπλον κοῦφον ἴτυν οὐκ ἔχον" ἀλλ᾽ ἐκ μόνης 

βύρσης γεγονός. 

Πέλωρ: μέγα τεράστιον. 

20 Πελώριος: μέγας. 

Πέλωρον: μέγα. 

Πελώρου : τέρατος μεγάλου. 

Πέμματα: πλακούντια. 

Πέμπτα : πέντε καὶ Αἰολεῖς καὶ Ἴωνες καὶ ᾽Αττι- 
ΠΞ Α͂ ΄ 4 Ν Ν Ν , ᾽ ῇ ὅψι ς ᾿ 

95 κοί πεμπάζειν᾽ γὰρ τὸ κατὰ πέντε ἀριθμεῖν" καὶ 

τ μελανόν 5 Ἀξφοθηΐ, ΟΠ]. 

ἘΞ Τῃς. τιῶται . 08. ς. 8. 3 χης «᾿χἱ, ομμ. Ρ. 

ἡ πεμπτάζειν 
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, Ἶ . ͵ 
πεμπωλαρχον καὶ λατων πέμπελα, καὶ Ξενο- 

Φῶν. 
ἢ ὌΝ Ὧν: ἢ ε ᾿ ἃ 

Πέμπειν : τὸ πομπεύειν" Μένανδρος Ὑποβολιμαίω ἢ 
3 ’ ἐφ ; ᾽ - 

᾿Αγροίκωι" Μικρὰ Παναθήναια, ἐπειδὴ δι ἀγορᾶς 
Α , ’ 4 -“ 

ὃ πέμποντά σε, Μοσχίων, μήτηρ ἑώρα τῆς κόρης 
ἄσινι τοῦ Ἅ ᾿ , Ν ᾿ . ἐφ᾽ ἅρματος" καὶ πέμψαντες, τὸ πομπεύσαντες 

“ 

Θουκυδίδης. 
Π6έ Ἢ 5 ἘΞ ’ὔ ε -“ ᾿ ΄ 

ἐμπτὴ φῇῆίνοντος : ἐν ταύτηι αἱ τῆς μοιχείας γρα- 
, ’, 

Φαὶ ἐδίδοντο᾽ Μένανδρος Χαλκίδι. - 
,ὔ “»ἍἭ ΄ὔ ’ -“ ’ 

10 Πέμφιξ :᾿ πνοή" Αἰσχύλος Ξαντρίαις ἐπὶ τῶν ἀκτί- 

νων. 
’ ζ΄ 

Πέμψιν : ἀποστολήν. 
’ -" 

Πενέσται : Δημοσθένης ἐν τῶ κατ᾽ ᾿Αριστοκράτους" 
, - “ 

πενέσται δὲ παρὰ Θετταλοῖς καλοῦνται, οἱ παρὰ 

15 “Μακεδαιμονίοις Εἴλωτες" οὐ μόνον δὲ αὐτοὺς πε- 
»᾿»-»-" ,Ἶ 

νέστας καλεῖσθαί φησιν, ἀλλὰ καὶ Θετταλοικέ- 

τας. 
“ Ἁ , -“ 

Πενέσται : οἱ παρὰ Θεσσαλοῖς μὴ γόνω δοῦλοι, ἀπὸ 
- , , ΄- 

τῶν ὑπὸ Αἵμονος" ἐν Αἰγίνηι νικηβέντων Βοιωτῶν" 
“- ’ 

920 οὐ Φυγόντων τὴν παρ᾽ αὐτωϊ δουλείαν, ἀλλὰ μει- 
, -“ “- ὮΝ - , 

γάντων μέχρι τῆς γ᾽ γενεᾶς, φιληδούντων τηῖ χώραι" 
ΓΦ. ἊΝ ε Α ΦΕ ὦ ει ΄᾿ ΞῪ ““-ς ΄ 

παρεόοσαν ὃε εαὐτοὺς εῷ οὁρκωι ἐπὶ τῶ μὴτε 
-“ ’ὔ ΄- -" 

παθεῖν τί ἐργαζόμενοι, μήτε ἐκβληθῆναι ἀπὸ τῆς 
“ -" “ ΄, 

χώρας" " καὶ ἀπὺ τοῦ μεῖναι μενέσται καλούμενοι, 

ν9 
ι ἤ ,ὔ 

ὕστερον πενέσται μετωνομάσθησαν, παραφθαρέντος 

τοῦ χαρακτῆρος. 

Πενέσται : οἱ τῶν Θετταλῶν δοῦλοι, ἴσως παρὰ τὸ 

τ ἐπεὶ 5 πέμψιξ 3 βετταλικᾶς 

4 ὑπὸ τ. ὕ. αἴμονος 5 τὸ ἘΞ ΠΟ 65: ς. 4. 
Ρλοί. 5Ὲ 
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πένεσθαι, ὥσπερ οἱ τῶν “Λακεδαιμονίων Εἴλωτες, 

καὶ τῶν ἀρητῶν Καλαρῶται. 

Πενιχρὰν λέγουσι τὴν γυναῖκα καὶ πένισσαν. 

Πενθερὰ τωῖ νυμφίωι: ἡ τῆς κόρης μήτηρ᾽ καὶ πεν- 

ὃ θερὸς ὁ πατήρ" Εὐριπίδης ὃὲ γαμβρὸν αὐτὸν παρὰ 

τάξιν λέγει" ὃ γοῦν ᾿Αλκμαίων τωΐ Φηγεῖ φησί: 

Καὶ σὲ ὦ γεραιξ,' τήν τε παϊῆα μὴ δῶς ἐμοὶ Γαμ.- 

βρὸς νομίζηι καὶ πατὴρ σωτήρ τ᾽ ἐμός" καὶ ὃ 

Πρωτεσίχαος τω ᾿Αλκάθω᾽ φησίν" --οἀξίως δ᾽ 

10 ἐμὸς Γαμβρὸς κέκλησαι, παϊδα μοι ξυνοικίσας" 

Σοφοκλῆς ὃὲ τὸ ἔμπαλιν" εἶπε γὰρ πενθερὸν τὸν 

γαμβρὺν ἐν ᾿ΙΦιγενείαι" ᾽Οδυσσεύς φησι πρὸς Κλυ- 

ταιμνήστραν περὶ ᾿Αχιλλέως" Σὺ δ᾽ ὦ μεγίστων 

τυγχάνουσα πενθερῶν" ἀντὶ γαμβρών. 

1ὅ Πενταετηρόν : ε΄ ἐτῶν. 
᾿ , , Ἷ 

ἐνταχα : εἰς ε μέρη. 
γο. “ “ 5 , 

Πεντακοσιομέδιμνον : τέσσαρα τέλη ἐποίησεν ᾿Αθη- 
7 ͵ ε τ'' Ἄ κ᾿ ΜΡ Ω , ᾿ ε 

ναίων πᾶαντων ὁ Φὐλων" ὧν Ἣν ἕν τέλος καὶ οἱ 
γι 

πεντακοσιομέεδιμινοι. 
’ Ἁ ’ " Ἀ , - Α 

ἐεντεσηγυ. ξ ΚΔΙΝν ͵ 20 Πεντέπηχυ : καὶ πεντέκλινον᾽ καὶ πεντεχοίΐλκον᾽ κα 
, Ν ’ αζο «“ , Ἀ 

πεντέμηνον, καὶ πάντα. τὰ ὅμοια οὕτω λέγουσι διὰ 

τοῦ ε. 
νυ δ, «τ ὦ , . 

Πεντέκτενοι : περιπόρφυροι" διὰ τὸ ἐνυφάνθαι παρὰ" 
᾿ 5 

Ἁ Ε “ , “-“ 

τας ὡὠᾶς πέντε κτενας πορῴυρους. 
" ΄ ,ὔ Ξ , ΕῚ Ἁ Ξ Ἀ ’,’ ς ΕΣ ὧ 

9ὅ Πεντεσύριγγον ξύλον : εἶ ὀπὰς καὶ τρήματα ἔχαν 
΄ , ἌΜΕ, , 

τραχήλω" χερσί" ποσιν᾽ ᾿Αριστοφάνης. 

σί 
Ν ᾽ , Ν , 

1 γερεὲ 3. πρωτελαος---ἀλκάστω --- ἄξιος ----ξυνοικῆσας 

3 Αρορμῃΐ. οἱ. 4 περὶ --πεντεχτένας πορφύρους 

5. τρίματα. 15 τορίοηθ νεγθογαιῃ ἔχον --- ἀρίστ. μοί. 
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Πέντε κριταί : οἱ τοῖς κωμωδοῖς ἀποδεικνύμενοι. 

Πεντέλεια : ὕρος ᾿Αρκαδίας" ἐξ οὔ ὁ Λάδων ποταμός. 

Πεντελιθίζειν : διὰ τοῦ ε λέγουσιν. 

Πεντηκόνταρχος : ὃ τῆς πεντηκοστῆς τοῦ τέλους 

ὅ ἄρχων. 
ων ἢ ΄“ 

Πεντηκοστολόγοι : τελῶναι" ΔΙένανδρος. 

“, 11-: , 2 οσα » ἢ δ ἫΝ αΎ- εντηχονταρχος : ὁ τῆς πεντηκοντορουΐ ἀρχων᾽ ἐκο- 
-“ ἊΝ , κ , 

λεῖτο ὃὲ πεντηκόντορος ἡ ὑπὸ πεντήκοντα, ἐρεσσο- 
’ “ 

μένη ναῦς. 
» ᾿ Ξ ΄, μ᾿ κ 

10 Πεντηκοστη : καὶ πεντηκοντεύεσθαι" καὶ πεντηκοστο- 
᾿α Α Ν , ἁ “ 

λόγοι" πεντηκοστὴ μὲν, τὸ τέλος ὃ τελοῦσι" πεντη- 
7 Ἂ Α ΄ 7 κ ΄ὕ 

κοστεύεσθαι ὃὲ, τὸ πράττεσβῇαι τὴν πεντηκοστήν" 
, ἊΝ Ν , , “ 

πεντηκοστολόγοι 2, οἱ τὸ τέλος ἐκλέγοντες" ταῦτα 
-7ὔ " ε -" 5» -" Ν Ὰ, Α » -“ 

ὃε ἐστιν εὑρεῖν ἐν τῶι κατὰ δλίξιδιου καὶ ἐν τωὶ 
Ν , ν ΄ 

1 πρὸς τὴν Δακρίτου παραγραφὴν “ημοσθένους" καὶ 
[ ΄- ΄-“ Ὕ Γ ΄᾿», ΄- 

Ὑπερίδης ἐν τῶ ὑπὲρ τῶν ᾿ὐβούλου δωρεῶν. 
’ ’ 

Πεντετηρίὶς : πενταετηρις. 
΄ , ᾿ ΄ 

Πεξάμενος : κτενίσας" ξάνας. 
’ -" 

Πέξαι: κεῖραι. 
͵ , Ν ᾿ γ , , 20 Πεπαλμένος : βεβαμμεένος" καὶ πεπαλκέναι λέγεται, 

ὡς Ἐς! , Ν ΄“ 

τὸ ἐκπίπτειν τὰ πλοια. 
, » Α ’ 

Πεπαλαγμένος : μεμολυσμιένος" ἔνθεν καὶ παληλία, 
; -“ ’ 

τὸ μολύνεσθαι τὴι κονξι. 
αὶ ᾽ " ᾽ ,ὕ 

Πεπάρηθος : νῆσος οὐκ ἄποθεν Εὐβοίας. 
,ὔ “. 

25 Πεπαινει : πραύνει. 
’ "Ξ μ ᾽ ῇ ’ , 

ΠῈεπαρμένον : πεπερονημενον᾽ καϊηλωμιένον" τετρυπη- 
’ 

μένον. 
’, τ ε ’ 

Πεπαρωινήκασιν : ἡμαρτηκασι. 

Σ 516, 864 ΠΙΟΧ ΡΕΓ σ. Ἔ Της, ᾧ, 00) ς; 1, 
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Πέπειρον : ἀκμαῖον" εἴρηται δὲ ἐπὶ ὀπώρας ὡρίμου. 

Πεπιναρωμένα :᾿ 

Πεπελτωμένα : πεπιναρωμένα. 

Πεπεμμένην λέγουσιν, οὐ μόνον ἀπεσταλμένην. 

ὅ Πεπιλημένη : συνεσφιγμιένη- ; 

Πεπλαδικός : ὑγρανθέν" σεσηπός. 

Πεπλασμένον : κακοῦργον. 

Πέπλεκται : ἥττηται" Μένανδρος. 

Πέπλος : περὶ τοῦ πέπλου τοῦ ἀναγομένου τηῖ ᾿Αθηναῖ 

10 τοῖς μεγάλοις Παναθηναίοις, οὐ μόνον παρὰ τοῖς 

ῥήτορσιν ἐστιν ἡ μνήμη, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς 

κωμικοῖς. 

ΠΠέπλον : περιβόλαιον" ἱμάτιον γυναικεῖον. 

ΠΕεπνυμένος : συνετός. 

16 Πεποιωμένον : ποιότητα ἔχον, 

Πέπον: προσηνέστατε᾽ προσφιλέστατε. 

ἘἜ Πέπονες : ἔκλυτοι᾽ ἀσθενεῖς. 

Πεπρωμένη τ εἰμαρμένη" τύχη γένεσις. 

Πεπρωμένον : εἱμαρμένον" ὡρισμένον᾽ πεπερασμένον 

20 ἀπὸ μοίρας εἰς πέρας. 

Πέποσχα : Δωριέων τινὲς τούτωι κέχρηνται" ὧν καὶ 

Στησίχορός" ἔστιν. 

Πεπραδίδαι : πορδαί" ἢ γένος ἰχθύων ὅμοιον μεμβράδι. 

Πέπταται : ἥπλωται. 

δὴ Πεπυκασμιένον : ἐσκεπασμένον" περιβεβλημένον" καὶ 
ἀπύκαστον, ἀσκέπαστον. 

τ Θραίυπι, εἴ ποΐδ χιΐῃ τη, ἘΠΊ Θ᾿, 
" Πεσπρωμένη [ογϑαῃι Οὐ. ἔτ) εἱμαρμένη Θἴ πιοχ εἱμαρμένον 
3 στησίχωρός 
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Πέπυστο : ἠκηκόει. 

Περαῖ: πλέει. 

Περαίνοντας : τελειοῦντας. 

Περαιτέρω : πλέον πάνυ. 

ὃ Περγάμιον : δήμιον. 

Πέργαμον : τὴν πόλιν Ἴωνες λέγουσιν" οἱ δὲ πάντες 
τὰ ὑψηλά. 

Περγασῆθεν : δῆμος ἡ Περγάση τῆς ᾿Ερεχθηΐϊδος 

Φυλῆς" τὸν μέντοι δημότην διχῶς λέγεσθαι φασί: 

10 ΠὨεργασέα τε καὶ Περγασῆβεν. 

Πέρδικος ἱερόν : παρὰ τηῖ ἀκροπόλει: Εὐπαλάμωι 

γὰρ ἐγένοντο παῖδες Δαίδαλος καὶ Πέρδιξ, ἧς υἱὸς 

Καλὺς, ωἵ φθονήσας ὁ Δαίδαλος τῆς τέχνης, 

ἔρριψεν αὐτὸν κατὰ τῆς ἀκροπόλεως" ἐφ᾽ ωἵ ἡ 

15 Πέοδιξ ἑαυτὴν ἀνήρτησεν᾽ ᾿Αθηναῖοι ὃὲ αὐτὴν ἐτί- 

μησαν Σοφοκλῆς δὲ ἐν Κωμικοῖς τὸν ὑπὸ 41αι- 

δάλου ἀναιρεθέντα Πέρδικα εἶναι τούνομα. 

Πέρι: περισσῶς. 

Περίτρια : ἡ περιαγγέλλουσα τὴν ὥραν. 

20 Περιαγειρόμιενοι : ὥσπερ οἱ νικηφόροι περιαγόμενοι 

ἀθληταί: Πολιτείας ε΄ ἐπὶ τέλει" λέγεται γὰρ ὅτι 

τὸ μὲν ἐξαρχῆς ἄθλα προυτίθεσαν τοῖς ἀγωνιζο-. 

μένοις" ὃν τρόπον καὶ Ὅμηρος καὶ ἄλλοι ποιηταὶ 

ἱστοροῦσιν" ἐπεὶ δὲ ἤρξαντοῦ χωρὶς ἀὔλων ἀγωνί- 

9 ἔξεσθαι, τοὺς νικήσαντας οἱ μὲν κατὰ φιλίαν ἢ συγ- 

γένειαν προσήκοντες στεῴάνοις ἀνέδουν᾽ τῶν δ᾽ 
ΕΝ « ἈΝ ΄ὔ ΄, ΄ 
ἀλλὼν οἱ μὲν συνέγγυς καθήμενοι καὶ περισια- 

᾿ περδιξησ (564 ΡΓΙΠΊΟ πέρ) 

5. ἑαυτὸν ἘΠ πὸ. Γ 69. οἱ 9: 
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"" “ ’ ἕοντες᾽ πλέονος ἀξια ἐπετίθεσαν" οἱ δὲ πορρώτερον 
5», ’ὔ , ,ὔ 

ἄνθεσι καὶ φύλλοις ἔβαλλον περιερχομιενους" ὡς 
Α “ " "» “-“ » : ’ 5" 

καὶ νῦν τοις επιῴανως ἀγωνισαμένοις ἐπιβάλλουσι 
, Χ ’ τ ε Χ “ ΝΣ ΄ 

πετάσους και ζώνας οἱ ὁξε χιτιυνας᾽ εκ τούτου 

δ σύνηθες ἐγένετο κύκλω περιπορευομιένους τοὺς ἀθλη- 
Χ . , ᾿ , . ἢ ἃ. ἂψΠ[ου 

τὰς ἐπαγείρειν καὶ λαμβάνειν τὰ διδόμενα" ὅθεν 
[Φ [τὲ ΄ Ἀ 

Σιμωνίδης περὶ ᾿Αστύλου᾽ φησὶν οὕτως" Τίς δὴ 
-“ “᾿ , ' Δ ΄ Ω , 

τῶν νῦν τοσὰσὸε πετάλοισι μύρτων ἡ στεῷάνοισι 
«γν ““Φ΄΄οπἙὮ , 5 ᾽ - , "͵Ὗ 
ῥόδων ἀνεδήσατο νίκας ἐν ἀγῶνι περικτιόνων" ἔνιοι 

΄- ͵ " φω λ 

10 δὲ τοῦτο τὸ ἔθος ἀπὸ Θησέως τὴν ἀρχὴν λαβεῖν" 
ΕῚ “ ΕῚ 5 σ΄ ’, ’ Ἁ 4, ᾿ "- 

ἐκεῖνον γὰρ ἐκ Κρήτης κομισθέντα μετὰ τὸ ἀνελεῖν 
Ν , ε 8 -“ [4 γνῇ ι 

τὸν Μινώταυρον οἱ ἀπὸ τῆς χώρας ἄνθεσι καὶ 
’ Ά - “ -“ ᾽ 

φύλλοις ἔβαλλον καὶ τοῖς παροῦσι καρποῖς ἐτί- 

μων. 

1ὅ Περιαγές : ἐπικαμπές. 
’ 

ΠΕεριαγκωνισμα κι πὰ κὖ 
’΄ ἁ ,ὕ -“ ,ὔ Ἁ “ , 

Περιαλγὴς : ὃς πενήρης τωῖ γόνωι" καὶ τοῦ δράματος 

τοῦ ΠΙλατωνικοῦ. 
΄ ᾿ , “ ἡ ’ 

Περιάγνυται : περικατακλᾶται" οἱονεὶ περιίσχεται. 
“ ’ 

20 Περιαγοραῖος : λάλος. 

Περιαθρεῖν : περισκοπεῖν. 
’ 7 

ΠΠερίαλος : τὸ ἰσχίον. 
, , 

Περιαμησάμενος : θερίσας. 
, 4 

Περιαμφι: κύκλωι. 

Ωδ Περιάοιδος : ἐγκύκλιος ὠδή.᾽ 

Σ 16. 3 ἀετύλου ---- τοσάδε ----περικτυόνων 

3. ΘΙ νΘΓΒι15 νάσιιι5. Νοίαδ { [ἢ πη. 

4 ἡ σπενήρης. 'Γυπὶ τόνων οί 15 ατιᾶπ| γόνωι ρὴ 

Δ 
5 

ο) 
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Περιαυθαδίζεται : ἐν ὑπερηφανίαι ἀναστρέφεται" ἢ 

μέγα ᾧρονεῖ περὶ ἑαυτοῦ. 
, . ω 3 ν ᾿ Ν , 

Τ]ῺῈεριαυτὰ πως : οἷον ἐγγὺς καὶ παρὰ μικρὸν. 

Περιαυτίζεται : περὶ ἑαυτοῦ μέγα φρονεῖ" ἢ ἐν αὐτηῖ τ τος οὐὐστο ες μέγα: φρονεῖ. εν  αὕτηι 
ὅ τηῖ λέξει ἐνδιατρίβει. Ί ρ 

“ “ ,ὔ ’ 

Περιαυτολογεῖν : πεοὶ ἑαυτοῦ λέγειν, τουτέστι μετὰ 

ὑπερηφανίας. 
38 , Ἐ , 
Περιβαλλομένους : προσλαμβανομένους. 

’ δ Ξ " ΠΕερίβαλε : οἷον περίλαβε' καὶ κατὰ τὸ ἐναντίον 

10 λέγουσι" σπανίως δέ. 
, ΄ 

Περιβάλλων : περιλαμβάνων. 
,ὔ μ ε - ΔΑ 

ΠῈεριβαρα : ὑποδήματα. 
’, ’, “ 

ΠΕεριβαρίδες : ὑποδήματα γυναικῶν." 
΄ , 

Περίβλεπτος : ἔξοχος" μέγιστος. 
’ ’ὔ 

15 Περιγηθής : περιχαρής. 
, ᾿ ᾿ » -" Ε μ ᾿ Αἱ , 

Περιγράψαι : οἷον ἀποκτεῖναι" ἐπεὶ οἱ ἀποθανόντες 

περιγράφονται καὶ περιαιροῦνται τῶν ἀρχείων. 

ΠΕεριγίνεται : περιττεύει" ᾿Αριστοφάνης. 
“ 

Περιγυρίδα : περιφέρειαν. 

20 Περιδαρδάπτεσθαι : περικατεσθίεσθαι.᾽ 

Περιδεδόσθαι 1: τὸ συνθέσθαι" καὶ Ὅμηρος" Εἰ δ᾽ ἄγε 
“ ’ ’ 

νῦν τρίποδος περιδώμιεθον. 

Περιδεής : περίφοβος. 
, « 93 -“- -“ ε 

ΠΕ:ερίδειπνον : ἡ ἐπὶ τοῖς ἀποθανοῦσιν ἑστίασις γινο- 
- ’ 

δ μενή. 

ΠΠεριδέξιος : ὃ καὶ τυῖ ἀοιστεραῖ ἐργαζόμενος παρὰ 
πε  , 9. ἘΣ " -Ρ ΞΡΥ - ς Ἷ 

σ. ΠῚ 
Ν -» ’ ,ὔ ιν. ἡ ᾽ ΄ ᾿ 
τωὶ Θεολόγωι λέγοντι, καὶ ὅπως ἀποφεύξηι το 

τ γυναι ἴεγο, 1. 6. γυναικεῖα. Ξς Τῆς, 9 ε, 4, 
3 πξρι οἵη. - Περιδεδέσθαι 
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σὺν περιδέξιον, περιδέξιόν ἐστι πᾶν διλήμμιτον" 

ἑκατέρωθεν γὰρ ὃ βούλεται συνάγει. 

ΠΕεριδέραια :ἢ περιτραχήλιο, κόσμια. 

Περιδήλιον : πειρατήν. 

ὅ Περιδράττεσθαι: περιέχεσθαι. 

ΠΕεριδινοῦνται : περιστρέφονται. 

Περίδρομος : παντὶ περιέχεσθαι δυνάμενος. 

Περιδύεται: κρύπτεται" εἰσδύεται. 

ΠΕεριδοῦ : σύνθου" λέγουσι δὲ καὶ περὶ συνθήκης" οὕ- 

10 τως Δίφιλος. 

Περιεῖπον : περί τινα ἦσαν φυλακτικῶς καὶ θερα- 

πευτικῶς. 

Περιδώμεθα : συνθώμεθα. 

ΠΞεριεῖχεν : ὑπερεῖχεν. 

1ὅ Περιειλάμενος : περιειλησάμιενος. 

Περιεκόκκασα : περιεγέλασα καὶ κατωρχησάμην"" 

᾿Αριστοφάνης. 

Περιεκτικόν : περιέχον. 

Περιέπειν: φυλάσσειν" ἢ ἐνεργεῖν. 

20 ΠΕριεπτισμιένον: λελεπισμιένον" περιεξεσμιένον" περι- 

κεκαθαρμένον. 

Περιερέττων : κωπηλατῶν. 

Περιεργάζεσθαι: ἀντὶ τοῦ πολυπραγμονεῖν. 

ΠΕεριέσσατο: περιεβάλετο. 

25 Περιέσεσθαι : περιγενήσεσθαι. 

Περίεσι : καθαρά. 

εριεσκεμμένος : ἠκριβωμεένος. 

Περιεσόμεθα : περιγενησόμεβα. 

τ ρ 15 ἢ χκατορ. ἡ [ῃς, Ε( 100. «1. 
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Περιέστηκεν : περιίσταται" περιέστραπται- 
7 

Περιέστηξαν : περιεκύκλωσαν. 
’ 

Περιεστήξει : περισταθήσεται. 
, ὩΣ ΝΑ Ξ 

Περοιέχεσθαι : ἄντ έχεσθαι. 
, 

ὃ Περιεχόμενον : ἀντιποιούμιενον. 

Περιήγγελλεν : ἐκέλευεν. 

Περιῆλθεν : ἐξηπάτησεν. 
- ΟΝ ὦ Ξ , Ξ -“- 

ΠΙεριῆν : ἐνίκα περιεγινετο ὑπῆρχεν. 
’ὔ Ἀ᾿ ε , - ὔ 

Περιήτητος : ὃ περιπόρφυρος χιτών. 
͵ ΄ 

10 Περιηχήβθην: περιεψιθυρίσθην. 
, ΄ Ξ κ 

Περίθετος κεφαλή: ἡ πεοιθέτη" ᾿Αριστοφάνης" Κεφαλὴ 
ἃ » Ῥ “- 

περίθετος ἣν ἐγὼ νύκτωρ φορῶ. 
»“" “ ᾽ ἊΝ - , 

Περιβοῖδαι : δῆμος τῆς Οἰνηϊδος φυλῆς ἀπὸ Πειοίθου 

τοῦ ᾿ΙΞίονος" νόμος δ᾽ ἣν Αθλήνηισι ξένους εἰσδέχεσδαι 

15 τοὺς βουλομένους τῶν Ελλήνων Θεσσαλοὺς δὲ 
ε Λ 

ἐξαιρέτως ὑπεδέχοντο, διὰ τὴν 1{τἰρίθου καὶ Θησέως 
, " ὰ 

φιλοξενίαν" τούτοις δὲ καὶ χώραν ἐμέρισαν, ἣν 

ἐκάλεσαν' Περιθοίδας" ΕΦορος ἱστορεῖ ἐν γ΄. 

ΠΕεριθρέξει :. περιδραμεῖ. 

920 Περιθειῶσαι περικαθάραι. 

Περιθυρεῖν : περὶ θύρας εἶναι. 

ΠΕριιόντα : περιερχόμενον. 

Περιιππεύων : περιτρέχων. 

Περιιστάμενος : φεύγων. 
’ Ἴ “ 

25 Περιίστασο : ἀντιλαβοῦ" περισκόπησον. 
, 

Περικαθαίρων : ἀναλύων τὸν πεφαρμακευμένον" ᾽ἢ τὸν 

γεγοητευμένον. 

1 ἔχαλεσεν (316) 5 περιῷ. 

Ρλ.λοί. 895 ἃα 
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Περικαλλές τ λίαν καλόν. 
, ’, “ ' “ 

Πέριλλος: “ημοσθένης ἐν τω ἴ ὑπὲρ Κτησιφῶντος" 

ὄνομα κύριον. 
5. ΄7 5 » ἢ “ ’ , 

Περικατατραπήσεται : ἀντὶ τοῦ περιτραπήσεται κἀ- 
’ὔ 

Ὁ τ χα; συνήθως λέγουσιν. 

Περικόπται: κλῶπες. 

Περικεφαλαία: ἡ ἐκ τῶν τριχῶν. 

ΠΕερικνύων: περιξύων. 

ΠΕερικονῆσαι : περισπογγίσαι." 
,ὔ : ͵7 ἡ Ν , 

10 Περικόρημα : τὸ περισάρωμα" κορημὰ γὰρ λέγεται 
Ν ΄ “ὙΠ ἊΝ “ Ν “ 4. Ἃ ᾿ Ν “ 

τὸ σάρον᾽ ἀφ᾽ οὐ καὶ νεωκόρος, ὃ τὸν ναὸν κορῶν 

καὶ σαρῶν. 
᾿»“ [οὦ “ 

Τερίνησα : περιβόλαια περιφερῆ καὶ νησοειδῇ" ὅμοια 
“ ᾿ 

ταῖς ὑπὸ Ρωμαίων καλουμέναις χλαίναις" Μέ- 
ῇ, 

15 νανδρος Βοιωτίαι" 1Πεντεκτένους μὲν καὶ περίνησα 

πορφυρᾶ." 
, ΨΕ Ὄ, ἘΣΩΝ ἫΝ ὙΠ ᾿ , 

ΠΙερίνεως : ὃ δεύτερος ἱστὸς καὶ πάντα τὰ περιττὰ. 

ΠΠερινοεῖ : νοεῖ περιττώς. 
’, Ν Α ᾿ Φ « “ ε φρο 

ΠΠερίνεως : τοὺς περιττοὺς καὶ ἔξω τῶν ὑπηρεσιὼν 
’ 

2ῶ20 ὡςἧς λειπόνεως, τοὺς λειποτάκτας" Θουκυδίδης. 
ΤΠ , Ἐς: , Ἃ Ν Δ , 

ερίνοια : ὑπερηφανία, ἢ μηχανὴ; ἢ τέχνη. 
 ι ὩΣ -“ “-“ 

Περινομαί: περιχωρίαι" Ἦσαν περινομαὶ τηΐ θεωῖ 

"Μένανδρος. 
“ ’ 

ΠΠερινοστοῦντας : περιερχομενους. 
, ͵ 

ὃ Περιοῦος : περιέλευσις᾽ κύκλος. 

1 λ βϑῃηοὶ 

Ἄ [ης, {. 100. ο. ἃ. Περικάτω, τρ. αποά σοπδι!ο πλι- 
ἴαν 1556 Ῥογβοῃι ΥἹΧ δὲ σγθα!0}16, 

“ «ἥσαι 3. γεακόρος 

4 χλαῖνες, 884 61. βίας! ΒΌΡΓ. Ὁ 5. -ρά 
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Περίοδος : Δημοσθένης Φιλιππικοῖς" περιοδικὰ νοσή- 

μᾶτα καλοῦσιν οἱ ἰατροὶ τὰ τεταγμένως ἀνιέμενα 

καὶ αὖθις ἐπιγινόμενα᾽ οἷον τριταίους, τεταρταίους 

καὶ τὰ ὅμοια" καὶ γὰρ ἐπὶ τούτων οἱ κάμνοντες 

ὅ δοκοῦσιν ἐν ταῖς τῶν ἀνέσεων ἡμέραις μιηδὲ νοσεῖν, 

ἀλλ᾽ ὑγιεῖς εἶναι. 

ΠΕεριοίκιον : ὃ περὶ τὴν πόλιν, ἢ ὃ περὶ τὴν ἔπαυλιν 

τὐπὸς. 

Περιοίκιον : ᾿Ισαῖος ἐν τωῖ πρὸς Δενεκράτην᾽ καὶ τὸ 

10 περιοίκιον καὶ τὴν οἰκίαν μήποτε ὃ ἡμεῖς λέγομεν 

ἐποίκιον. 

Περιοίσειν : τὸ ὰ όων" καὶ ἀνθέξειν: Θουκυδίδης 

ζ΄. σημαίνει καὶ τὸ ἀνοίσειν ἐκ τῆς νόσου. 

ἘΠΕεριοιστικός : ὃ ᾧορητός. 

15 Περιόν : ὑπερβάλλον. 

Περὶ ὄνου σκιᾶς: παροιμία ἐπὶ τῶν ἐνδιατριβόντων 

τοῖς μηδενὸς ἀξίοις. 

Περίοπτον : περιθέατον᾽ μέγα" ὑψηλόν. 

Περιορᾶσβαι :" καραδοκεῖν᾽ ἀποθεωρεῖν᾽ περισκέπτεσ- 

90 ᾿ θαι" φρυΡία εἰν" Θουκυδίδης" καὶ τοὺς Μεγαρέας 
ἙἘ « ’, 

πε βὐνρϑημόερο ποτε ἐρων᾽ εσται Ἢ νικὴ" καὶ πάλιν" 
ε ἥ , 3 , 

περιορωμένους τὸν πόλεμον" λέγει" καὶ, ὁ Βρασίδας 
“ , ’ 

τῆς Μένδης περιορώμενος. 
, 5 , 

Περιόργως : ἄγαν πριραβμίμμδνρα; 
’ δ ᾿ ΩΣ εἰ 

Ὁ δ Περιοργής : ὡς περιχαρής" ἐν δ΄ Θουκυδίδης εἴρηκεν 
’ 

ὀργιζόμενος. 
, Ξ “ 

Περιορίσαι: περινοῆσαι. 

ἘΞ ΊΤηςΣ {.100΄ς.9. ᾿ Πεορᾶσθαι (516) 
2 , , 3 ᾿, 

ποτερον---περιοραμένους Περιεργῆς 
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Περιορισθῆναι : γνωρισθῆναι" ἢ ὑπὸ ὅρον γενέσθαι. 

Περιορισμός : ἐξορισμός. 

Περιοχή: περιπέτεια" καὶ ὑπόθεσις" θλίψις" συνοχή. 

Περιόψεται : παρίδηι" καταφρονήσει. 

ὃ Περιουσιασμός : πλῆθος" ὕπαρξις φυσική. 

Περιπαθώς : συμπαβῶώς" λυπηρῶς. 

Περιπείρει: περικεντεῖ. 

εριπέτεια : προπέτεια" ἢ σύμπτωμα, ἢ σύμβαεις. 

ΠΕεριπετῇ γενέσθαι : περιπεπτωκέναι [πλήρη]. 

10 Περίπλεον : πλήρη. 

Περὶ πλήθουσαν ἀγοράν : περὶ ὥραν τετάρτην ἢ 

πέμπτην ἢ" ἕκτην" τότε γὰρ μάλιστα πληβύει ἡ 

ἀγορά. 

Περὶ πόδα : οἷον ἁρμόττον σφόδρα" ὡς τὰ ὑποδήματα 

1 τοῖς ποσί. Πλάτων" Ὥς ἔστι μοι τὸ χρῆμα τοῦτο 

περὶ ποδα' καὶ ἐν Σ΄ κευαῖς" Καὶ τοῖς τρόποις ἀρ- 

μόττον ὥσπερ᾽ περὶ πόδα. 

Περιποιήσει : κτήσεται. 

Περιποιήσιν : κτῆσιν. 

20 Περίπολος: οἱ ἔφηβοι περίπολοι τῆς χώρας καὶ φύ- 

λᾶκες ἐγένοντο, προγυμναζόμενοι εἰς τὰ πολέμια. 

Περὶ πολλοῦ ποιοῦ : τίμα" θεράπευε. 

Περίπολος : ᾿Αριστοτέλης ἐν τηῖ ᾿Αθηναίων Πολιτείαι 

περὶ τῶν ἐφήβων λέγων οὕτως ᾧησί" τὸν δεύτερον 

οὕ ἐνιαυτὴν ἐκκλησίας ἐν τωῖ θεάτρωι γινομένης, λα- 

βόντες ἀσπίδα καὶ δόρυ παρὰ τοῦ δήμου, περι- 

πολοῦσι τὴν χώραν καὶ διατρίβουσιν ἐν τοῖς φυλακ- 

τηρίοις" παρατηρητέον δὲ, ὅτι ὁ μὲν ᾿Αριστοτέλης 

Σ καὶ Ἀ Τῃς. {, 100. ς. 4. ἢ περ ΟΠ]. 
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ἕνα Φησὶν ἐνιαυτὸν ἐν τοῖς περιπόλοις γίνεσθαι τοὺς 

ἐφήβους" ὁ δὲ Αἰσχίνης δύο. 

Περιπολῶν : περιτρέχων. 
΄ 2. Ὁ ζ Ν ’ 

Περίπτερα : ἀποσπινθηρισμοί καὶ περίπτερον, παν- 

8. ταχόθεν ἐξέχον. 

Περιπτώσεις : συμφορᾶς. 

Περίπυστον : ἐξάκουστον" διαβόητον. 
Ὄοαδι ὁ 9 διὰ ν᾿ 7 ὦ Ἂ 8... ’ὔ εἰ ε 

Περιρρηδεῖς :' οἱ ἐπὶ ὀχημάτων" ἢ οἱ ἐπικείμενοι" ἢ οἱ 

ἐρριμμένοι. 

10 Περισσά : τὰ ἐν τηῖ ἀριθμητικηῖ καλούμενα ἀξυγα" 
ἡ ἃ γυς, Α Ἀ “ ἐ » δὲ Α ξε 

Οἰἣν, εν. τΤοΙιοι καὶ τὰ ομκοια αρτιὰ Ἐπ 7 ζυγά 

οἷον, δύο, τέσσαρες. 

Περίσημα : διαβόητα. 

Περισκελές : σκληρόν" δυσχερές. 

1ὅ Περισκελῇ : βοακία᾽ φημινάλια. 

Περισκεπές : κεκαλυμμένον. 

Περίσκεπτον : (ἀφ᾽ οὗ ἐστι περισκοπῆσαι καὶ ἰδεῖν.)" 

Περισκυθίσαντες : σπαράξαντες. 

Περισκυτίζοντος : ἐκδε ν 

20 Περισπᾶν : ἐξαπατᾶν" καὶ τὸ μετὰ βίας ἀφαιρεῖσ- 

θαι τί. 
, ἐν ΦΙ ἀπο 

ερισπώμενος : ἐμπαιζόμιενος" ἐξαπατώμενος. 

Ἐ Περισο: περιφέρειν Εὐριπίδης. 

Περισσαίνεται: τὸ περισσὸν θυμοῦσθαι καὶ ὀργίζεσθαι. 

2 Περισσοεπῆσαι : περισσολογῆσαι. 

Περισταῦόν : περιεστῶτες. 

3 

τ «ἰδεῖς 5. Λοο. οτ. ἔτη} φημ. (1 84 {11π} 
3 Ῥτο [πο|τι815 βραίΐϊιμη, οἵ ποία { 1ῃ πη. 
Ἔ ΤηΟ ΤΟΙ εν 
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“« “"ἰ 

’ , -“, Ν “ 

Περιστὰσιν: 4είναρχος Τυρῥηνικωϊ μετὰ ταῦτα 
“ , », δὴν Ν 3, ἤλ 

τοῦ Δάμωνος ἤδη περὶ ἀναγωγὴν ὄντος, περίστασιν 
͵7 Ψ -“ ΄“- Ν 

ποιήσουσιν οὗ καὶ μαρτυρεῖν ἀξιοῦντος, καὶ τὰ 
«“-“ς ’ὔ ΄-“’ ᾿ » ς ’ὔ ω Ἂ 

ἑξῆς μήποτε τοιοῦτόν ἐστι τὸ λεγόμενον ἐν κύ- 
, Ν “ 

ὃ κλωι περιέστη με αὐτὸς καὶ οἱ συμπαρόντες αὐτωϊ, 
Ν -" ΒΥ Αι Ἁ ΟῚ 5, 

καὶ μαρτυρεῖν ἠνάγκαζον ἵνα τὴν αὐτὴν ἔννοιαν 
5) “ ΄ ,ὔ 5 “ ἀν: Ὁ ΤῊΝ “ὌΝὮἤἢ ἊΧΝ 

ἔχηι τωῖ, περιστατὸν με ἐποίησάν" εν ἐνίοις ὃξε 
ἤ “-“ 7 

παράστασιν ἀντὶ τοῦ περίστασιν γράφεται. 
’ , “ -“ ’, Ξ 

Περίστατοι: ᾿Ισοκράτης ἐν τωῖ περὶ τῆς ἀντιδόσεως 
, -“ 5 ἊΝ 5 π ΔῊΝ μιν Ν “Ὁ 

10 βθαυματοποιίαις ταῖς οὐδὲν ὠφελούσαις, ὑπὸ δὲ τῶν 
" ΄ ᾿ς ’ ᾿ “ Ἁ 

ἀνοήτων περιστάτοις γινομένῳις"" ἀντὶ τοῦ, περὶ 
“Δ Ψ σ ε , 

ἃς κύκλωι ἵστανται οἱ θεώμενοι. 
.“. ’ὔ 

ΠΕεριστεῖλαι : περικαλύψαι. 
, , : » 

ΠΠῈεριστένεται: περιτείνεται στενοχωρεῖται. " . 
ν..25 " ΤΡ “υ. 

15 Περίστενος : οὗτος δράκων καλεῖται. 
’ ᾽ - ’ 

]ΠΠεριστερὸν: ἀρσενικῶς" Φερεκράτης. 
, ᾿ Ἀ ΄ ἡ ἫΝ 2 

Περιστέρνιον :ἡ τὸ περιστερνίδιον᾽ ἔστι ὃὲ κοσμάριόν 

τι. 
’ὔ - -“" 

Περιστίξαι: περικυκλῶσαι" περιελθεῖν" περιελάσαι" 
-  Αὐϑα, Ὁ “ ᾽ὔ 

20 απὸ τοῦ στίχους. 

, ᾿ , ᾿ ε ἢ Χτν 
Περιστίαρχος : ὃ περικαθαίρων τὴν ἑστίαν καὶ τὴν 

" , ᾿ ᾿ , ἄν ΓᾺΡ Ν « ͵ Ἂ δὰ 
ἐκκλησιὰαν καὶ τὴν πολιν απὸ τῆς εἐστίας Ἢ τοῦ 

’ " “ - 

περιστείχειν" Ἴστρος δὲ ἐν τοῖς ᾿Αττικοῖς, περίσ- 
ΠΑ ’ 

τια, Φησὶ, προσαγορεύεται τὰ καθάρσια" καὶ οἱ τὰ 
ε Ἁ ή ’ “ ᾿ »“.- ῇ Ν 

25 ἱερὰ καθαίροντες περιστιαρχοι ἔξωθεν γὰρ περι- 

έρχονται χοιροφοροῦντες" ἑκάστου τῶν ἱερῶν οἰκίαις 

1 ἐν θοῇ]. ὅγε ἴῃ γι βίαι πη πγαξ. 
3. ριον 4 Τ᾿ Θηθι 1 ἃ5ρ. πλεῖ. 
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, , κ᾿ Δ ΟΕ Μ 
περιειλημμένου δημοσίαις" καὶ περίδρομον ἔχον- 

τες. ι 
᾽ὔ ", ’ 

Περιστοιχίξεται: περιαιρεῖ" λαμβάνει" ἀπὸ μετα- 
- “ ταν ἼΣΑ , ᾿ 

Φορᾶς τῶν κυνηγών᾽ οἵτινες στοίχους περιβάλλου- 
-“ " Ἔ -“ , 3 « ,ὔ , 

ὃ σιν τοῖς ὄρεσι στοῖχοι δέ εἰσιν αἱ λεγόμεναι στά- 

λικες. 
͵ , -“ 

Περιστοιχίζεται : “ημοσβένης ἐν Φιλιππικοῖς" μέλ- 
΄“ Ἁ λοντας ἡμᾶς, φησὶ, καὶ καθημένους περιστοιχίξζε- 

ται" ἐκ μεταφορᾶς τῶν κυνηγετῶν᾽ κατὰ γὰρ τὰς 
Ἀ -“ ’ Ἀ “ἰς “ ΕῚ ὠὰ 

10 ἐκδρομὰς τῶν θηρίων ὀρθὰ ξύλα ἱστᾶσιν, ἃ καλοῦσι 
ν ’ Ἃ , ΄ - 7, 

στοίχους ἢ στίχους, καταπεταννύντες αὐτῶν δίκ- 
1: “ΧΝ » ᾿ " ΄ ᾿, ἢ , ᾽ ν δ 

τυα᾿ ἵνα, εαἂν αὐτοὺς ἐεκφυγηι τὰ ἤηρια, εἰς τὰ δικ- 
5 -“- ’ 

τυα ἐμπέσηι" ἔνια μέντοι τῶν ἀντιγράφων περιστοι- 
, , ΕἸ , 

χίζεται ἔχει" ἀλλα δὲ περισχοινίζεται. 
’ , 

16 "Περιστοιχίσαντος : περιλαβόντος. 
, ω - ,ὔ 

Περίστοιχον : “ημοσθένης ἐν τωῖ πρὸς Νικόστρατον' 
"» “ , 2 , ’ 

Φυτευτήρια ἐλαῶν περιστοίχων᾽ κατέκλασεν" 41|- 
͵ὔ “ ν᾽ “- ὔ -“- ἃ 

δυμος δέ τι γένος ἔλαὼν περιστοίχους καλει, ἂς 
΄ ΧῚ , Ε ΄ ἊΝ 

Φιλόχορος στοιχάδας προσηγόρευσεν μήποτε δὲ 
-" ε α ὧν “ , -“- ᾽ὔ 

20 νῦν ὁ ῥήτωρ περιστοίχους κέκληκεν, τῶν κύκλωι. 
, , 

περὶ τὸ χωρίον ἐν στοίχωι πεφυκότων. 
’ “.Ὁ 5» ’ 

Περιστολή : περιβολὴ ἐπαγωγῇ. 
’ ’ Ν »" 

Περίστωιον περίστυλον στοὰς ἔχον. 
, " ᾿ “7 

Περισφάτως ἔχων : περιωδύνως. 

ο5 Περισχέσβαι : ἀγαπῆσαι. 
ς ᾿] ἈΝ ΤΆ. 

Περισχιδές : οἰκετικὸν! ὑπόδημα. 

1 περιαίρει 2 στόχους 
ε 

Ἂ Τα, ἘΞΊΟΝ ες ος 3 πστοῖχον 

4 οἰκτικὸν 
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’ ’ὔ ΄ 

Περισχὼν: κατασχών" περιβαλών. 

Περιτελλομένων : περιερχομιένων. 
΄ " 

Περιτεύξεται : συντύχηι᾽ περιπεσεῖται. 

Περιτροπηῖ: ἐν περιύδωι. 

ὃ Περιτρόχαλα κείρονται: ᾿Ηρόδοτος. 

Περὶ τῆς ἐν Δελφοῖς σκιᾶς : Δημοσθένης ἐν Φιλιπ- 

πικοῖς ΖΔ δι ὶ τὴ ερὶ ὄνοι ζ ι- οις μος ᾧῴησι τὴν περὶ νοῦ σχιοῖς παρὸ 
’ “-“- ε “ ε 

μίαν παραπεποιῆσθαι ὑπὸ τοῦ ῥήτορος λέγοντος, 
“ ᾽ Γ᾿ λ, “ Ἀ 

περὶ τῆς ἐν Δελφοῖς σκιᾶς" λέγεσθαι δὲ αὐτὴν ἐπὶ 

10 τοῖς περὶ τῶν μηδενὸς ἀξί : ς περὶ τῶν μηδενὸς ἀξίων μαχομένοις. Ἶ 

Περιττότης : δύο σημαίνει ἡ λέξις" τό, τε ὑπερβάλ- 
ΕῚ , “- Ἁ 

λον, οἷον, εἰς περιττότητά σε Φιλώ" καὶ τὸ μη 
᾽ - » Θ. 56 
ἀναγκαῖον, αλλ ἀχρήστον. 

ὙΡΝ 
ΠΕεριτυλίξας : περιειλήσας. 

16 Περιφερές : κύκλωι στρογγύλον. 

εὐ κορελν του ΧΑ περιεῤχέρεθα: 

Περιφορά : κίνησις. 
- ’ 

Περιφοριώσθαι: Λυσίας" τὸν ὀφθαλμὸν τὸν ἕτερον 
,ὔ - Ὁ “ ῇ ες ΒΩΩΣ “ ᾽ 

γλαυκότερον εἰναι ἢ περιφοριωσθαι ἐπὶ τοῦ ἀνα- 
, , , -“ 

20 κεκλιμένου Εὐφορίων κέχρηται τω ὀνόματι" εἰσὶ 

δέ τινες ὀφθαλμοὶ, κεχαλασμένα τὰ βλέφαρα 
3, 

ἔχοντες καὶ οἱονεὶ μύοντες" ἐὰν δὲ κἰογρέλνο πεφο- 

ΠΡ εἴη ἂν αὐρτγ: τΥΣΝ ἀπὸ τῆς Φορίνης" 

τάσσουσι γὰρ ἐπὶ ἀνθρώπων τὴν Φορίνην. 

95 Περιφρονεῖν : ὑπερφρονεῖν. 

Περίφρων: περισσόφρων. 
΄ , 

ΠΕεριφὺς : περιπλακεῖς. 

Περιχάρειαν :' περιττὴν χαράν. 

ε 

1 Περιχαρίαν : τὴν π᾿ χαράν. 
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Περιχλαινίζεται : περιβάλλεται. 

Περίχολος : ὑπέρχολος. 

Περίψημα : κάταγμα᾽ ἢ ὑπὸ τὰ ἴχνη" ἢ ἀπολύτρω- 
: «“ Ἂν «ὦ -“ 9... 5 ᾿ , 

σις οὕτως ἐπέλεγον τωΐ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐμβαλλο- 

ὃ μένωι τηῖ θαλάσσηι νεανίαι ἐπὶ ἀπαλλαγηῖϊ τῶν 

ἢ συνεχόντων κακῶν" περίψημα ἡμιῶν γενοῦ" ἥτοι 
, Ἧι ἐῷ ’ ᾿ Ἁ τ Ὁ ἃ σωτηρία καὶ ἀπολύτρωσις᾽" καὶ οὕτως ἐνέβαλον 

τὴ θαλάσσηι, ὡσανεὶ τωῖ Ποσειδῶν, θυσίαν ἀπο- 

τιννύντες. 

10 Περιψῆν : διὰ τοῦ ἢ, οὐ περιψᾶν. 

Περιωδυνίαν : ἀλγηδονίαν καὶ περιττὴν ὀδύνην. 

Περιωπή : ἀκρώρεια" ὑψηλὸς τόπος. 

Περιωπή: καὶ πισύνη" καὶ πύστις᾽ πάντα ταῦτα 

γλωττώδη παρὰ Θουκυδίδηι" καλεῖ δὲ περιωπὴν 
᾿ , ν᾿ Ἁ , ᾽ Ν “ «ε 

16 τὴν φροντίδα καὶ τὴν περίσκεψιν, οὐ τὸν τόπον, ὡς 

Ὅ μηρος. 
Περιώσας : ὠθήσας. 

Περκάζει : πεπαίνει" μελανίζει. 

Περκνός : μέλας. 
ε " Ξ , . 20 Πέρπερος : ὃ μετὰ βλακείας ἐπηρμένος" οἷον, λάλος 

προπετής" μηδὲν λογισμωΐϊ ποιῶν. 
᾽ ΕἸ ἔς ὦ , Περσέα: καὶ Θησέα καὶ Αἰγέα καὶ ᾿Αχιλλέα᾽ καὶ 

τῶν ὁμοίων πάντων, ἐκτείνουσι τὸ α τὸ τελευταῖον, 

καὶ ἐπὶ τῆς αἰτιατικῆς πτώσεως. 

20 Περσικά: καὶ περιβαρίδες" ὑποδημάτων εἴδη. 

Πέσημα: πτῶμα. 

Πεσκέων : δερμάτων. 

ἃ Τῃς, (, 101]. ς. 8, 

Ρλοί. 5}ῃ8 
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Πεσσεύων: μετατίθησι τὴν γνώμην ἐπὶ τὸ κρεῖσσον" 

ἀπὸ τών πεσσών. 

Πεσσοί: αἱ παιδιαὶ ἀπὸ τῶν πεσσῶν, οἵπέρ εἰσιν 

οἰστράγαλοι. 

ὃ Πεστικόν : τὸ παρὰ Θετταλοῖς θητικὸν, ὡς τὸ Εἰ- 

λωτικὸν παρὰ Σπαρτιάταις. 

Πετάλοις : φύλλοις. ͵ 

Πέταυρα : τίγνα." 

Πέταχνον: ποτήριον ἐκπέταλον. 

10 Πεταχνοῦνται : ἐξυπτιοῦνται᾽ τρυφῶσιν. 

Πέτευρον : παγίς" βάθος. 

Πέτευρον: πᾶν τὸ μακρὸν καὶ ὑπόπλατυ καὶ μετέω- 

ρον ξύλον" ᾿Αριστοφάνης ἐν τῶ ε." 

Πετρήεσσα : πετρώδης" βαθεῖα. 

1ὅ Πετρόβλητον: τὸ ὑπὸ πέτρας τιτρωσκόμενον' καὶ 

πετροβλήτους νεφροὺς, τοὺς ὑπὸ λίθων βαλλομένους 

καὶ πάσχοντας. 

Πεττεύει: μεταφέρει": ἀπὰ τῶν πεττῶν, τουτέστι 

τῶν κύβων. 

20 Πεττεία : ἡ διὰ ψήφων παιδιά" ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ γεω- 

μετρίαν λέγουσι. 

Πεττεύουσι: ταβλίζουσιν. 

Πέττουσιν : ἀρτοποιοῦσιν" καὶ πέττουσα, ἀρτοποι- 

οὔσα. 

6 Πεττοί : βόλια ἐν οἷς ταβλίζουσιν. 

Πευθῆνες : ἐπήκοοι. 

Πεύσομαι : ἐρωτήσω. 

" σίγνα 

ἡ ἐδ, 4υιδϑὶ πυμηθγα 5. [1 ἴῃ Πεντέπηχυ εἰ Σινάμωρος. 
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Πεφασμένον : εἰρημένον ἢ πεφανερωμένον. 

ἢ Πεφασμένος : ἀντὶ τοῦ γεγενημένος" “υκοῦργος" Λυ- 

σίας δὲ ἀντὶ τοῦ φανερὸς λέγει. 

Πεφε-νάκικεν : ἠπάτησεν. 

ὅ Πέφηνας : τὸ εἴρηκας" Μένανδρος. 

Πέφηνεν : ἐφανερώθη. 

Πεφρυγμένα: τὰ εἰς τὴν χεῖρα λεπτυνόμενα χίδρα, 

σίτου καὶ κριθῆς. 

Πεφρασμένος : παρεσκευασμένος εἰς τὸ φρασθῆναι" 

10 προσεκτικὴν ἔχων διάνοιαν Αἰσχύλος. 

Πεφοριῶσθαι : πεπαχύνβαι τὸ δέρμα τοῦ ὀφθαλμοῦ" 

κατ᾽ ἔνδειαν δὲ πρόκειται τοῦ ν᾿ Φορίνιον γὰρ λέγε- 

ται τὸ παχυνβὲν δέρμα τοῦ ὀφθαλμοῦ. 

Πέφρικα : ἀπὸ τοῦ φρίκη. 

1ὅ Πέφυκεν: φύσει ὑπάρχει. 

Πεφυκώς: φύσει ὑπάρχων. 

Πεφυσιγγωμένοι : οἷον ἐσκοροδισμιένοι" φύσϊγγες γὰρ 

αἱ τῶν σκορόδων ἐντεριῶναι. 

Πεφώραται: πεφανέρωται" εὕρηται. 

20 Πεφωρημένα : ἐνηνεγμένα. 

Πέψει: πραὔνη." 

Πηῖ: ποῦ εἰς τίνα τόπον᾽ 1]ηϊ δὴ τόνδε μολοβρὸν 

ἄγεις" ἔστι δὲ ᾿Ιακόν" τὸ δὲ ποῖ ᾿Αττικόν. 

Πηγαί: τόπος ἐν Μεγάροις καὶ Βυζαντίωι. 

25 Πηδάλια : οἴακες" αὐχένες. 

Πηκτίς : πανδούριον' ἤτοι Λύδιον ὄργανον, χωρὶς 

πλήκτρου Ψαλλόμενον. 

Ἐ πὸ; ΕἼ ἸΘΙ: Ὁ... 

Το κηχεν, 866 5ἰΔΏΓΩ ,. δ Όγει 564 5Δ{ΠΠ| η. 
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1ὅ 

20 

20 

428 ε 

Πηκτὸς θάνατος : ὃ τοῦ Αἴαντος" περιεπάγη γὰρ τωῖ 

ξίφει. 

Πηλέως μάχαιρα : παροιμία᾽ ταύτην ἀναγράφει καὶ 

᾿Αριστοφάνης οὕτως" μέγα φρονεῖ μᾶλλον ἢ Πηλεὺς 

ἐν τηῖ μαχαίρηι ἐδόκει σωφροσύνης γέρας ΗΦαι- 

στότευκτος ἣν εἰλήφει μάχαιραν ὁ Πηλεύς" λαμ- 

βάνεται δὲ ἐπὶ τῶν σπανίων καὶ τιμιωτάτων κτη- 

μάτων" διὰ γὰρ σωφροσύνης ὑπερβολὴν παρὰ θεῶν 

λαβεῖν φασὶ τὸν Πηλέα ξίφος, ᾿Ηφαίστου κατα- 

σκευάσαντος. ' 

Πήλασθαι : κληρώσασθαι. 

ΠΠ;ηλαμύς : διὰ τοῦ ὑ. 

Πήληξ : δῆμος Λεοντίδος. 

Πήληκα : περικεφαλαίαν. ' 

Πηλὸς οὗτος : ἀντὶ τοῦ ἀναίσθητος εἰς ὑπερβολήν. 

Πήλυξ : ῥαγάς. 

πῆμα: κακόν" βλάβη δυστυχία. 
1 Πημαΐίνει τ᾿ κακοῖ" βλάπτει. 

“ ,ὔ τ ,ὔ 

ΠΠηΐ μὲν : ὅπου μέν. 

Πημηίνειαν : βλάψειαν᾽" διαφθείρειαν. 

Ἔ ΠΙ]ηνήκη : περικεφαλαία τριχωτή καὶ περιθέτη 
,ὔ “ ΕΝ ῇ Ὕ ἦν Ν ᾽ “-ς -Ὡ Α 

κόμη ἔνθεν καὶ πηνηκίζειν τὸ ἀπατάν᾽ τῆς δὲ 
’ ,ὔ ἈΝ Ν 5 ᾿ δὲ ’ 

περιβέτης κόμης, τὸ μὲν ἔντριχον, τὸ δὲ προκόμιον, 
Ἁ Ν ’ὔ ΕΣ ,ὔ 

τὸ δὲ πηνήκην ἐκάλουν. 

Πηνίκα : πότε. 
΄ ε Κ : » -" « “ 

Πηνίον : ὃ ἄτρακτος, ἐν οἵ εἰλεῖται ἡ κρόκη. 

Πνίον : ζωῖον ὅμοιον κώνωπι" ᾿Αριστοφάνης Νεφέ- 
Ε ,ὔ “ ΄ , Μ ᾽ Α 

λαις Κείσεσθον ὥσπερ πηνιω κινουμένω" ἄντὶ 

 Πημαΐνοι Ἐ Τῃς, 106. «.1. 3. .βετὴ οἱ -θετῆς 
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΄“ ,ὔ φ᾿ 

τοῦ ξηροί"" σκώπτει γὰρ τοὺς πεοὶ Χαιρεφῶντα εἰς 
΄ Ἐ-. , ὡ ἊΝ Ν ΄, 5 

ξηρότητα καὶ ἀσθένειαν" ὅτι δὲ κώνωπος εἶδος ἐστι, 

Σπεύσιππος ἐν τωῖ β' τῶν ὁμοιοτήτων Φησὶν οὕτως" 
ἡδοις Σ δ νν , 

πηνίον᾽ ἐμπίς" κώνωψ. 
, 

ὃ Πηνώμενον : πηνιζόμιενον᾽ τριβόμιενον. 

Πῆρος : ὃ παντάπασι μὴ ὁρῶν. 
΄ “ νι πὸ ε νιν 4). ἃ 

Πήχεων: οὕτως" οὐ πηχῶν᾽ ὡς καὶ πήχεως, οὐ πήχους. 
΄ 2 ΄ ον Ν ,ὔ 

ΤΠ ηγύνη : κνίκος, ὃ τὸν τυρὸν πηγνύων. 
, 

Πίδακες : σταγόνες" πηγαί. 

10 Πίδαξ : πηγὴ ἢ σταγών. 

Πιεζόμενος : βαρούμενος" δαμαζόμενος. 

Πιερίδες : αἱ Μοῦσαι αἱ ἐν Μακεδονίαι. 

Πιερία: ὄρος. 

Πιθάκνη : μικρὸς πίθος, ὃν οἱ παλαιοὶ φιδάκνην λέ- 

18 γουσιν. 

Πιθανούς : τοὺς εὐπειθεῖς Ξενοφῶν Κύρου παιδείαι" 
3. . [ Φ. 9 σ“ Ἀ Ὁ) ᾿ πιθανοὶ δὲ οὕτως εἰσί τινες, ὥστε πρὶν εἰδέναι τὸ 
, , ἢ . δ ᾿ 

πραττόμενον, πρότερον πείθεσθαι" ὥσπερ φοβεροὺς 

τοὺς φοβουμένους Θουκυδίδης. 
20 πιρ ’, -“ αν. δ ’ Ἀ ,ὔ 

Φ ϑανωώτατος τοις πολλοῖς : .ὁ πιστικωώτατος καὶ πει- 

θων τοὺς πολλοὺς παρὰ Θουκυδίδηι. 

Πῖλον χαλκοῦν : εἶδος περικεφαλαίας εἰς ὀξὺ ἠγμιένης. 
ς ,ὔ ’ 

Πιλήσεσιν : πυκνώσεσιν. 

Πίλοις : πιλωτοῖς. 

25 Πιμελή : πάχος" λιπαρότης. 
“ , ΑἹ ἢ ͵ 

Πίμπραται: καίεται" ἐμπυρίζεται. 
» - π᾿ Ν “- Πινάκια : τὰ καβθιέμενα ἀντὶ τῶν᾽ κλήρων ὑπὸ τῶν 

- 

τ χεισαισθον --- πηνίωι κινουμένωι ἀν ξηροῖς 
Φ τ μὶ 

52. Πιγύνη (η 5ἰ411π|} 1 ἀν ἰδηΐιιπη 
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κληρουμένων" ἔοικεν δὲ ταῦτα εἶναι χαλκᾶ, ὡς 

ὑποσημαίνει “ημοσθένης ἐν τωῖ περὶ τοῦ ὀνόματος" 
» Ἀ “ .-α ’ὔ ς Κὲ» 5 Ἀ ἐν δὲ τοῖς Φιλιππικοῖς ὅταν λέγηι ὃ ῥήτωρ᾽ μικρὸν, 
“ν 3 - 2 Ἀ “ ᾿ ᾿ ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι," μικρὸν πινάκιον, τυχὸν πινάκιον 

5 Γ᾿ ’ὔ “- 

ὅ λέγει, εἰς ὃ ἐγγράφεται τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῶν 
Ε 7 

εἰσαγγελλομένων. 
“Ὁ: Ἂ 

Πινάκιον : σύμβολον δικαστικὸν, χαλκοῦν ἢ πύξινον" 

Ἐξν ωἴ γέγραπται τὸ ὕνομα τοῦ κρινομένου καὶ ὁ 
ἣν Ν Ν , ἀκ δι δ τ . 
μος καὶ τὰ γράμματα, ἃπὸ Ἂ εως κ᾽ σὰν γὰρ 

10 δέκα φυλαί. 
΄ 

Πινακοπώλην : ὀρνιθοπώλην᾽ τίλλοντες γὰρ αὐτὰ ἐπὶ 

πίνακος ἐτίθεσαν οἱ πωλοῦντες. 

Πίννα : εἶδος ὀστρέου. 

Πίναξ : σανὶς ἐζωγραφημένη. 
- ε ’ 18 Πιναρά : εὐτελῆ ῥυπαρά" ταπεινά. 

Πινώδης : ῥυπαρά. 
Ἂ , ΄’ »" 

Πιννοτήρης : καρίδιον ἢ καρκινίδιον ἐγκαθήμενον ταῖς 
“ ’ Ἢ ’ : 

πίνναις, οὗ στερηθεῖσαι διαφθείρονται" λέγεται δὲ 

καὶ πιννοφύλαξ. 
ἤο “ 20 Πίονα : εὐδαίμονα" λιπαρά" καὶ εὐτραφῆ. 

’ ’ ᾽ ’ ΡΞ 
Πιππίζειν καὶ τιτίζειν : μίμησις ὀρνέων Φωνῶν. 

’ ε , 
Πισαι : ποτίσαι. 

Πίσον : τὸ ὄσπριον" "Αλεξις. 

Πισσοκωνήτωι πυρί :" τωῖ εὐκαύτωι" ἐπεὶ τὰ καιό- 

25 μενα πίσσηι χρίεται' Αἰσχύλος Κρήσσαις. 

ἢ 
᾿ χληρονόμων 5 ΡῖῸ ὦ ἀ. Α. 

»ο 

Ἔ ἴης͵ ὦ. ἸΟΩ͂, οἱ ὦ. 3. Πινωτήρης (ν εἴ ο 5(Δ{1η}.} 

5. Πισσοκώνη : τῶι π. 4 Πῖσον 
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Πιστήριον : ποτιστήριον. 

Πίσυγγιον : σκυτίον. 

Πισυνός : πεπιστευκώς" τεβθαρρηκώς. 

Πιτάνη : φυλὴ καὶ τόπος τῆς Λακωνικῆς" λόχος δὲ 

ὃ οὐκ ἐγίνετο Πιτανάτης" ὡς Θουκυδίδης. 

Πιτάνη εἰμί : αὕτη παρὰ ᾿Αλκαίωι κεῖται λέγεται 

δὲ κατὰ τῶν πυκναῖς συμφοραῖς χρωμένων ἅμα 

καὶ εὐπραξίαις" παρ᾽ ὅσον καὶ τη Πιτάνηι τοιαῦτα 

συμβέβηκε πράγματα ὧν καὶ Ἑλλάνικος μέμνη- 

10 ται Φησὶ γὰρ αὐτὴν ὑπὸ Πελασγῶν ἀνδραποδισ- 

[ θῆναι καὶ πάλιν ὑπὸ ᾿Ερυθραίων ἐλευθερωθῆναι. 

Πιτυάνη : ἀσκὸς μικρός. : 

Πιτθεύς : δῆμος τῆς Κεκροπίδος ἡ Πιτθίς. 

Πίτυλος: κτυπητής" Φαντασιοσκόπος. 

1ὅ Πλάγγων : κοροκόσμιον κήρινον᾽ ὅπερ δάγυνον οἱ 

ἼΩωνες. 

Πλαγίως : δολίως. 

Πλαδαρόν : χαῦνον" ὑγρόν πλάδος γὰρ καὶ πλά- 

δωσις. 

20 Πλάδανον : οἷ διαπλάττουσι τοὺς ἄρτους. 

Πλάδος : δούλου ὄνομα. 

Πλαδῶσιν : ὑγροῖς χαύνοις" ἀσθβενέσιν. 

Πλαίσιον : τετράγωνος τάξις στρατεύματος" καὶ τὸ 

ἐκ ξύλων τετράγωνον πῆγμα, ὅ τινες πλινθίον κα- 

2 λοῦσιν. 

Πλαισός : οὐ κἀν' τωῖ βὶ βλαισός" ὁ γονύκρουσος" οἱ 

Ἴωνες ἐγγονύκρουστος.᾽ 

Ὁ κ᾿ ᾽ ᾽ οὗ κὰν (αν ΠΟΙΠΡ6Π6.) ΘΓΓΟΓΘ ΡΓῸ οὐχ ἐν 
ΣΦ κουτος 
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Πλαξ : καὶ ἡ γαστὴρ καὶ τὸ ἐν τωῖ πλακοῦντι 

ῥύμμα. 
" Πλάκα: τὴν χώραν ἢ τὴν γαστέρα. 

Πλάνον : τὴν πλάνην ἐνίοτε λέγουσιν ἀρρενικῶς. 

δ Πλανύττειν : πλανᾶσθαι ἢ πλανᾶν. 

Πλάστιγξ : τοῦ ζυγοῦ τὸ ἀντίῤῥοπον. 

Πλαταγώνιον : τὸ μηδέν κυρίως δὲ τὸ τῆς μήκωνος 

φύλλον" καὶ τὸ τῆς ἀνεμώνης, ἀπὸ τοῦ πλάσσειν, 

τουτέστιν ἠχεῖν καταχρηστικῶς δὲ ωΐ τινι οὖν 

10 πλάτος ἔχοντι, ὅθεν καὶ ἡ πλάτη" ἐσημιειοῦντο δὲ 

ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν τῶν ἐρωμένων στοργήν᾽ τιθέντες ἐπί 

τε τοῦ ἀντίχειρος καὶ τοῦ λιχανοῦ" καὶ ἀντικόπ- 

τοντες" καὶ εἰ μὲν ἤχησεν, ἐστέργοντο. 

Πλατά: προσπελαστά. 

1ὅ Πλαταμών : πολὺς ποταμός" καὶ τὸ παραθαλάσσιον 

πλατὺ χωρίον. 

Πλατιάζειν : ἀλαζονεύεσθαι. 

Πλατιάσαι : τὸ πλατείαι τηῖ χειρὶ παῖσαι" Φερε- 

κράτης. 

20 Πλατίστακος : τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον. 

Πλατυγίζει : τοῖς πτεροῖς κρούει. 

Πλέα : πλήρη. 

Πλέας : πλείους. 

Πλέθρα : μέτρα γῆς ἠγοῦν' ἄρουραι" ἢ τοὺς διύγρους 

2 τόπους καὶ βοτανώδεις" ἔχει δὲ τὸ πλέθρον πήχεις 

ξ-' δίμοιρον. 

Ἅε Τῃς, Ε, 102. α. 8. 

᾿ ἤγουν 
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Πλέθρισμα : δράμημα, 

Πλέθρον : τὸ τοῦ σταδίου ἕκτον μέρος" ὅπέρ ἔστι 

πηχῶν ξη" ὅλον γὰρ τὸ στάδιόν ἐστι τετρα- 

κοσίων. 

ὅ Πλείω καὶ πλέω : ἄμφω ᾿Ἑλληνικά. 

Πλέκος : πλέγμα. 

Πλειόνως : καὶ τὸ πολὺ λέγουσι καὶ πλέον. 

Πλειστηριάσαντες : ἀντὶ τοῦ ὑπερβάλλοντες" ἐν τηῖ 

τιμὴηῖ τῶν πιπρασκομένων᾽ οὕτως Λυσίας καὶ 

10 “Πλάτων ὃ κωμικός. 

Πλειστηριάσας : πλείονος πωλήσας οὗ ὠνήσατο. 

Πλειστοβολεῖν : διαπαίξειν. 

Πλειστοβολεῖν : λέγουσιν ὡς ἡμιῖς ᾿Αττικοί. 

Πλειστός : ποταμὸς “ελφῶν. 

1ὅ ἢ Πλεῖστον ὅσον : (πολύ.}" 

Πλεκτάναι: οἱ πόδες τοῦ πολύποδος. 

Πλευμονίαν : νόσον τὴν ἐρωτικήν. 

Πλεύμων : διὰ τοῦ λ' καὶ Ὅμηρος"--- πάγη δ᾽ ἐν 
πλεύμονι χαλκός. 

20 Πλῇῆγμα : βῆμα. 

Πλῆκτρα : τὰ τῶν ὀρνίθων κέντρα. 

Πλῆμα : πλήρωμα. 

Πλημμέλεια : πολλὴ ἀμέλεια. 

Πλημμελεῖν : τὸ ἀτακτεῖν, καὶ ὑβρίζειν καὶ ῥαθυμ εἴν" 

25 καὶ πλημμελὲς, τὸ ἐκμελὲς καὶ ἀπαίδευτον" Λύσις" 

τὸ δὲ ἄχρηστον φίλον ὁμολογεῖν, πλημμελές" 

1: ὑπερβαλλόντες 1. 6. -βαλόντες 2 Πλεῖστος 

ἢ Τῃς. {. 10. ο. 4. 

ὁ Ῥτο πολὺ 5ραἴϊιιπι, εἴ ποία , ἴῃ πη. 
ῬΡ λοί. 351 
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Νόμων θ΄ σχεδὸν οὐδεὶς ἂν λέγων οὕτω πλημ- 

μελῶς ἂν δόξειε λέγειν. 

Πλῆμναι: χοινικίδες. 

Πλημμύρα : οὐ πλήμνη' λεκτέον᾽ καὶ πλημμυρίδα. 

ὃ Πληρωτής : 4ημοσθένης κατὰ ᾿Αριστογείτονος᾽" πλη- 

ρωτὰς ἐκάλουν τοὺς ἀποδιδόντας τὸν ἔρανον τοῖς 

ἤτοι λαχοῦσιν ἢ ἐωνημένοις᾽ εἶεν δ᾽ ἂν οὗτοι οἱ παρ᾽ 

ἡμῖν καλούμενοι ἐρανάρχαι. 

Πλησιφαής : ἡ πληροσέληνος ἡμέρα. 

10 Πλινθεύεται : ἐξαπατᾶται" ἀπὸ τῆς ἀναισθησίας τοῦ 
πηλοῦ. 

Πλινθιεῖον : ὃ τόπος ἐν ὦ πλίνθοι πλάττονται" οὕτως 

Δυσίας. Ι 

Πλωΐξει : πορεύεται" πλοῦς γὰρ καὶ ἡ ὁδός. 

[ὅ Πλοιάρια : ὑποδήματά τινα. 

Πλόϊμα : πλευστικά" ἢ τὰ πλωΐ πεμπόμενα. 

Πλόϊμοι : πλόκαμοι. 

Πλοιάριον : λεκτέον ὡς παιδάριον" ᾿Αριστοφάνης. 

Πλοῖ: τὸ πληθυντικὸν οἱ πλόες᾽ καὶ τοὺς πλοῦς" ἐς 

20 τὴν τῶν πλῶν χρείαν, φησὶ Πλάτων. 

Πλοκαμῖδα : Μένανδρος καὶ οἱ ἄλλοι. 

Πλοκαμίς : ὃ οὗλος βύστρυχος" κατὰ συστολὴν δὲ 

ἐκφέρεται" καὶ ἡ τῶν τριχῶν ἐμπλοκή. 

Πλόκιον : ἁλυσίου χρυσείου πλοκή. 

9 "Πληθόχωρον : τὸ πολλὰ χωροῦν. 

Πληθόχορος : ὃ πολλὰ χορεύων᾽ ἢ ὃ περὶ αὐτὸν πλῇ- 

θοὸς χορείας συνιστῶν. 

᾿ πλήμνη ἱ. 6. πλήμη. ἢ Πλόκαμίδα 5ὶς 
ΘΉρο, ἴ, 108, 6.1. 
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Πληθοχορεία : ἡ ἐπὶ πολὺ ἐκτεινομένη χορεία. 

Πλόκιον Γυργάδος : τὸν δοθέντα πλόκαμον τῆς Γουρ- 

γόνης ᾿Αστεροπηῖ τηῖ Κηφέως" καθ᾿ ὃν χρόνον Κη- 

φεὺς Ἡρακλεῖ συνεστράτευσεν εἰς Λακεδαίμονα, 

ὅ ἵνα τούτου ἀποδημοῦντος, ἡ πόλις ἀπόρθητος μείνη. 

Πλύνεται : λοιδορεῖται" αἰσχρῶς ὑβρίζεται. 

Πλόχανον: πλέγμα ωἵ ὁ σἴτος καθαίρεσαι. 

Πλυνοί : πύελοι ἐν οἷς πλύνουσιν. 

Πλυντήρια : ἑορτὴ ᾿Αθηναίων. 

10 Πλύσμα: οὐ πλύμα. 

Πλῶτες : εἶδος ἰχθύων. 

Πλωθεύς : Πλωθεία δῆμος τῆς Αἰγηΐδος, καὶ ὃ δημό- 

της Πλωβεύς. 

Πλωτόν: πλεόμενον. 

16 Πνεύσας : σφοδρώς ὀργισθείς. 

Πνιγεύς : ὃ φοῦρνος. 

Πνῖγος : καῦμα. 

Πνύξ: ᾿Αθήνηισιν ἐκκλησία ἢ ἀπὸ τοῦ πυκνοῦσθαι 

τὸν ὄχλον ἐκεῖ" ἢ ἀπὸ τοῦ πυκνὰ εἶναι τὰ περὶ αὐ- 

20 τὴν οἰκήματα. 

Πόα: ἑκάστη βοτάνη οὕτως λέγεται" ἡ δὲ σμή- 

χουσα, ποία λέγεται παρὰ “ημοσβένει καὶ ΛἜυ- 

σία. 

Ποάστριαι : αἱ τὴν πόαν ἐκλέγουσαι τοῦ σίτον καὶ 

20 τὴν καλάμην. 

Ποδανιπτῆρα : καὶ λεκάνην λέγουσιν. 

Ποδαπόν : διὰ τοῦ ὃ, οὐχὶ διὰ τοῦ τ᾽ ἔστι γὰρ οἷον 
,ὔ ς 

ποίου δαπέδου. 

ν Πνίγος 
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Πόδεια : ἐνειλήματα ποδῶν. 
’ ΄ “-« 5 “ Ἀ ,ὔ ΝΕ “ 

ΤΠοδεών : κυρίως τοῦ ἀσκοῦ τὰ προύχοντα᾽ ἤτοι! τῶν 

ποδῶν τὰ δέρματα. 

Ποδηγέστερον : ὁδηγητικώτερον. 

ὅ Ποδήρης : ἕως τῶν ποδῶν χιτών" οἱ δὲ τὸ συρραπ- 

τόμενον εἰς τὸ κατώτερον τῆς στολῆς ἐκ πορφύρας 

ἢ βύσσῳ ῥάκιον. 

"Ποδοκάκη: ξύλον οἵ ἐν εἰρκτηῖ τοὺς πόδας ἐμβάλ- 
,ὔ “Δ ὦ , “ ’ 

λοντες συνέχουσιν ὁ παρα Ρωμαίοις κοῦύσπος λε- 

10 γεται- 

Ποδοκάκη : “ημοσθένης κατὰ Τιμοκράτους" τὸ ξύλον 

τὸ ἐν τωῖ δεσμωτηρίωι οὕτως ἐκαλεῖτο᾽ ἤτοι παρεμ- 
, πὰ ὧἶ Ἔδη “ ,ὔ “- ᾿ βεβλημένου τοῦ ἑτέρου κ, ποδῶν τις κάκωσις οὖσα 

Δ Ἁ Ἀ ε ΤᾺ ὁ 

ἢ κατὰ συγκοπὴν, ὡς Δίδυμις, οἷον ποδοκατόχη. 

16 Ποδοστράβη : ποδοστράβας ἔλεγον μηχανήματα τινὰ 

ὑπὸ τῶν κυνηγετῶν κατασκευαζόμενα" εἰς ἃ τὰ θη- 

ρία ἐμβαίνοντα ἡλίσκετο" οὕτως Ὑπερίδης καὶ ξξ:- 

νοφῶν. 

ΠΟοδοστράβη : εἶδος πάγης" ωἵ οἱ κυνηγοὶ πρὸς τὰς 

20 θήρας ἐχρῶντο. 

ΠΙανδώνυχον : ἐσθὴς τῆς Πανδρόσου κυκλοτερής. 

Πόει : χωρὶς τοῦ τ λέγουσι. 

1Π6θεν : ἐκ τόπου. 

Πόθι: ποῦ. 

25 Ποῖ θεῖς : ποῦ τρέχεις. 

Ποιήεσσαν :' σιτοφόρον. 
7 “ Ποίαν: πᾶσαν" βοτάνην. 

Ἂ [ῃς, ἢ, 108. ο.9;», τσ 56ιη6] 2. πᾶν 
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᾿ .- ἃ " Ποιητέον : ἀντὶ τοῦ ἃ δεῖ ποιεῖν. 
΄ 5 . , 

Ποιήσειας : καὶ γράψειας" καὶ ποιήσειαν καὶ γρά- 
- 5 Ν ῃ 

Ψψειαν ᾿Αττικοὶ μᾶλλον" οἱ Ἴωνες δὲ καὶ οὕτω, καὶ 
’ ποιήσαις καὶ γράψαις. 

, " ᾿ , . δ 
δ Ποίθιοι: τέσσαρες ἄνδρες αἱρετοὶ παρὰ Λάκωσιν' δύο 

» ὦ ,ὔ ͵ ' 
καθ᾿ ἕκαστον βασιλέα σύσσιτοι. 
-“ “ , Ν 

Ποῖ: εἴς τινα τόπον" τὸ δὲ ποῦ, ἔν τινι τόπω καὶ εἴς 
’ 

τινα τόπον. 
"“͵ " ᾿ 

Ποῖ" ἤχος"" 
“ ,ὔ Ν Ν 

10 Ποῖ: ἐγγύς" εἴς τινα τόπον ᾿Ερατοσθένης δὲ τὸ 
͵ὔ 

ἐγγύς. 

Ποικιλομήτης : ποικιλόβουλος. 
᾽ὔ ͵ 

1Ποικιλτικὴν : πολυμιταρικὴν- 
,ὔ 

Ποικιλόστερον : ποικιλόβουλος. 
,ὔ -“ ΝΜ 

18 Ποικιλτής : ὃ ποικίλα ποιῶν ἔργα. 
; “ 

Ποικίλον: τὸ «“ονυσιακὸν ἱμάτιον οὕτως ἔλεγον. 

Ποιμένας : καὶ ἐπὶ θηλυκοῦ λέγουσιν. 

Ποιμάνωρ : ποιμανδρῶν.᾽ 
κ ΡΣ δα Ἐἴ τὐσον ᾿ ἢ 
Ποινὴν : τιμωρίαν" ἀντέκτισιν" πρόστιμον. 

» , 

20 Ποιναν καὶ ἄποιναν : τὸ λύτρον" Σόλων. 
,ὔ 

Πλοκάδες : τρίχες. 
᾽ “ 

Πολέμαρχος : ἀρχὴ τίς ἔστι παρ᾽ ᾿Αθηναίοις οὕτω 
φωος ἐπ δ π᾿ “- 5... , ΔΝ 

καλουμένη" ἔστι δὲ οὗτος εἷς τῶν θ΄ ἀρχόντων᾽ δι- 
“ Ψ ΕΣ ,ὔ ᾽ὔ ͵ὔ ’ 

οἰκεῖ δὲ οὗτος ἄλλά τε καὶ εἰσάγει δίκας, τάς τε 

« 

1 συσσι ὶς 

5. Ῥιυπεία αἱ Πἰς ; ἰδουπαᾶπι 56}}. ἱπά!οαηΐα ΠΡ γΆγΙο. 
3 Αροθῃΐ, ΟΠ", ἘΞ [πο- ἢ, Ἰ0ϑξς, 8. 
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“ 5 ,ὔ 

τοῦ ἀποστασίου, καὶ ἀπροστασίου, καὶ κλήρων, 
Γ “ » . 

καὶ ἐπικλήρων τοῖς μετοίκοις, καὶ τάλλα' ὅσα τοῖς 
. ] “ ΄«Ψ 

πολίταις ὃ ἄρχων ἔστι, ταῦτα τοῖς μετοίκοις ὃ πο- 
’ , Ν Ν ΄ 3) ε “ , 

λέμαρχος" ἔστι δὲ καὶ κύριον ὄνομα, ὁ τοῦ “Δυσίου 

ἀδελφός. 

Πολέμαρχος : ̓Αθήνηισιν ἄρχων εἷς τῶν θ΄" οὗτος τὸ 
Ν Ν “- Ε ΄ ε - . , ΑἿΣ 

μὲν παλαιὸν τῶν ἐν πόλεμοι γειτοὸ ἀῷ ουὅ καὶ 
Ν - 5) "1 {8 Ἀττι νὰ ΩΝ ΄ 3 

τὴν κλήσιν ἐγει ὕστερον δὲ τῆς ἡγεμονιοις ἐκείνης 
7 “ , , “ 

ἀφαιρεθεὶς, προειστήκει μὲν τῶν τε ξένων καὶ τῶν 

μετοίκων" οὐκ ἤμειψε δὲ τὴν κλῆσιν. 

Πολεμησείειν: πολεμητικῶς ἔχειν᾽ Θουκυδίδης ἐν 

τὴῖ αἱ" ὡς καὶ τὸ Ομηρικόν' Τῶ ῥ᾽ οἵγ᾽ ὀψείοντες 
5... ὦ Α ΄’, .2 “ Ἀ , 3 ἀὑτῆς καὶ πολέμοιο" οὕτως καὶ γαμησείειν ᾿ΑἋττι- 

, “ 

κοὶ φασὶ καὶ ἄλλας φωνὰς οὕτως σχηματίζου- 

σιν. 

Πολεμιστὴς ἵππος οὐχ ὡς ἂν τις οἰηθηῖ, ὃ εἰς τοὺς 

πολέμους ἐπιτήδειος, ἀλλ᾽ ὁ ἐν τοῖς ἀγῶσι σχῆμα 
ὌΨν. φέρων, ὡς εἰς πόλεμον εὐτρεπισμένος" ἦν γὰρ τοι- 

“ , 

οὔτον ἀγώνισμα. 

20 Πολεμητέα εἶναι ἐν τάχει : ἀντὶ τοῦ δεῖν πολεμεῖν" 

2ὅ 

5 “ δο ἈΝ “-“ 5 3 “δ Ε 

ἰστέον δὲ ὅτι τὰ τοιαῦτα θετικὰ ἐπιῤῥήματα ἔχου- 
Ε] -.»ϑ »» Ἂ ᾿ΔσΩΝ “ς , » Α σιν ἐν αὐτοῖς ἢ χρὴ ἢ τὸ δεῖ" οἷον γαμητέον, ἀντὶ 

“ .ω ἋἊ ν “ -“- 

τοῦ, χρὴ γαμῆσαι' ἢ πλευστέον, ἀντὶ τοῦ, δεῖ 
“" - Ἁ 

πλεῦσαι" καὶ, οὐ παραδοτέα, ἀντὶ τοῦ, οὐ χρὴ 

παραδοῦναι. 

“Πολεορκία :3 φυλακή. 

1 τἄλλα 2. πολέμιοι (ρΓἸπιο -εμίοι) 
5. 5160; ε ΟΧ 6] υϑάθπὴ 6. ΡΓῸ ι. 
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"Πόλεις παίζειν : τὰς νῦν χαρὰς καλουμένας ἐν ταῖς 

ζ΄: ψήφοις. 
Πολιούχοις : τοῖς τῶν πόλεων ἄρχουσιν. 

Πολίοχος : καὶ Πολυάκης"" ὀνόματα κύρια. 

ὅ Πολιτεία : ἰδίως εἰώθασι τῶ ὀνόματι χρῆσθαι οἱ ῥή- 

τορες ἐπὶ τῆς δημοκρατίας" καὶ ᾿Ισοκράτης ἐν 

τωὶ Πανηγυρικωΐ καὶ “ημοσθένης ἐν τοῖς Φιλιπ- 

πικοῖς. 

Πολιτεύμασιν: ταῖς πολιτείας;Σ ἢ ταῖς ἄλλαις αἱ- 

10 ρέσεσιν. 

Πολιτοκοπεῖν : Δίφιλος. 

Πολιτικός : ἀστεῖος μετᾶ τινος τέχνης. 

Πολλὰ χαίρειν φράσας : ἀποταξάμενος" ἀπογνούς. 

Πολλοστημόριον : τὸ ἐλάχιστον μέρος. 

1ὅ Πολλοστόν: ἐπὶ τάξεως καὶ μορίου" “ημοσθένης 

καὶ ἄλλοι. 

Πόλλ᾽ οἶδ᾽ “ ἀλώπηξ, ἀλλ᾽ ἐχῖνος ἐν μέγα :" Ἐ" ἢ’ 

Πολλοῦ γε καὶ δεῖ : οὐδὲ ὅλως. 

Πολλοῦ δὴ δέω καὶ λέγειν 7 σιωπῶ πόρρω λίαν 

20 εἰμὶ τοῦ λέγειν" οὐ βούλομαι λέγειν. 

Πόλου : οὐρανοῦ" ἢ κόσμου. 

Πολύαινος : πολλοῦ ἐπαίνου ἄξιος, 

Πολυάνδρειον : μνῆμα" τάφος. 

Πολυβότειρα : πολλοὺς τρέφουσα. 

Ὁ ἴῃς, ἢ, 103. ς. 4, ᾿ξ 

5 καχ ει. ῥγοὸ ἃ υἵ ρυΐο 2 8ῖς, 
4 Πολὺ δ᾽ 5. Ν εγϑῶβ βραζιιπ), οἵ ποία { ἰπ πη. 
δ Ῥτγορβδ δνυδηι καὶ 7. λέγει 
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Πολυγηθής : πολυχαρής." 

Πολύγνωτος : οὗτος ζωγράφος μὲν ἣν τὴν τέχνην" 

Θάσιος δὲ τὸ γένος" υἱὸς δὲ καὶ μαθητὴς ᾿Αγλαο- 

᾿ φῶντος" τυχων δὲ τῆς ᾿Αθηναίων πολιτείας, ἢ ἐπεὶ 

ζι τὴν ποικίλην στοὰν ἀνέγραψε προῖκα ἢ, εἧς ἕνιοι, 

τὰς ἐν τωῖ Θησαυρωῖ καὶ τὰς ἐν ᾿Ανακείω γρα- 

φάς. 

Πολυγνώτου λαγώς : ἐζωγραφημιένος ἐν τωΐ ᾿Ανα- 

κείωι ὑπὸ τοῦ Πολυγνώτου. 

10 Πολυδαιδάλου : πολλὰ ποικίλματα ἔχοντος." 

Πολυειδής : πολύμορφος. 

Ἐ Πολύευκτον : τίμιον πολυπόθητον. 

Πολυζύγωι : πολυκαθέδρωι. 

ΠΙολύθετον : καὶ πολύσεπτον" ὑπὸ πολλῶν λιτανευό- 

15 μενον. 

Πολυθούλλητον : πεφημισμιένον" διαβεβοημένον" ὀνο- 
μαστότατον." 

Πολυκηδέος : πολυφροντίστου. 

Πολύκλητοι : ἐκ πολλῶν κεκλημένοι τόπων. 

90 Πολύκμητος : πολυκάματος. 

Πολύκρημινον : δύσβατον" ὀρεινόν. 

Πολυμάργοις : ἠχητικοῖς. 

᾿ πολύχαρις 5 «-στος. 
5. Τὴ βιιπηπιεθ ρα σὶ πῶ ΤΠΔΓΟΊΠΘ ΤΩΔΠΙ15 γα ἀθ σθοθηβ, Πολυ- 

δάμας" σκουτουσσαῖος (510) αὐ ἀρυὰ 8514. εἀ, Μεά. πηἰβὶ 

αυοά π18. καὶ εἰς ἀγέλην β.---ταῦρον τῶν ὁ. π. τῆς χ. δραξάμε- 

νος, ἐπεὶ οὐκ ἀνίει ὁ τ. πηδῶν---τρεῖς δὲ τῶν ἀθηναίων---- ἐδηλοῦτο 

ἐν ὀλυμπία. 

5. Της, ἔ, 104. ο. 1. Ὁ ὦτατον 
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Πολύμητις : πολύβουλος. 

Πολυμνήστει" ἀείδειν : γένος τί μελοποιίας" Κολυ- 

φώνιος δὲ ὁ Πολύμινηστος. 

Πολυπάμων :" πολλὰ κεκτημένος. 

ὅ Πολυπαίπαλος : πεποικιλμένος" οὐχ ὁμαλός" μετε- 

νήνεκται ἀπὸ τῶν μὴ ἐπ᾽ εὐθείας ὁδῶν. 

Πολλύνεται : πολὺς γίνεται" αὐξάνει πληθύνει. 

Πολυπίδακα : πολλὰς ἀναβολὰς ἔχουσαν. 

ΠΙολύποδος δίκην : αὐτὸς ἑαυτὸν καταφαγών. 

10 Πολυστείνοις : πολυπορεύτοις. 

Πολυπτύχου : πολλὰς ἀποκλίσεις᾽ ἔχοντος" οἷον 

πτύχας. 

Πολύρρηνες : πολλὰ θρέμματα ἔχοντες. 

ΠΟολύς : σφοδρός. 

1ὅ Πολύστρατος : οὗτος αἰτίαν ἔχων τὰς ἙἭ μὰς περι- 

κόψαι, ἀνηρέθη ὑπὸ ᾿Αθηναίων" οὗ Λυσίας μέμνηται" 

ἕτερος δέ ἐστιν ὑπὲρ οὗ λόγον ἔγραψεν" ὃ αὐτὸς 

Δυσίας" ἄλλος δ᾽ ἄν εἴη, οὗ μνημονεύει “ημιοσθένης 

ἐν Φιλιππικοῖς᾽ λέγων αὐτὸν ποτὲ ἐν Κορίνβωι 

20 ἔξεενικὸν τρέῷειν᾽ μήποτε μέντοι ἐνταῦθα δεῖ γράφειν 

Πολύτροπον, ἀντὶ τοῦ Πολυστράτου" παρὰ μηδενὶ 

γάρ φησιν ὃ ΑἸΐδυμος εὑρηκέναι τὸν Πολύστρατον, 

ἡγησάμενον τοῦ ἐν Κορίνθωι ξενικοῦ" τὸν μέντοι 

Πολύτροπον ᾿Αθηναῖον εἶναι. 

ῶῦ Πολυσχιδής : πολυμερής. 

Πολυτελές : τὸ δαπανηρόν᾽ Θουκυδίδης. 

ἢ Πολυτελεῖν : τὸ πολυδαπάνως ζῆν. 

το κειον 2 μὶ Ὀ18. 

3 ἀποκλείσεις Ἔ Τῃς. {( 104. ς. 4. 

Ρ οί. 3 Καὶ 



442 

,ὔ ΠΙολυτιμητιζόμενος : θεραπευόμενος. 
͵ 

ἸΠολύτλας : πολλὰ ὑπομένων. 
’ Ν “ 

ΠΙολύτορον : δέρμα τὸ τοῦ ἐχίνου. 
“ 

ΤΙ}ολυφασίας : πολυλογίας. 
’ 

ὃ Πολυφλοίσβου : πολυταράχου. 
»., 

ἸΠολυφραδέστερον : συνετὸν ἐν λόγωι. 
»» " , ω “- 

ΤΠΠολύχουν : πολυφορήτον" Ἢ πολυειδῆ. 
᾿φ εν ͵ὔ ᾿' 

ΠΟολυωρήσεις : πολλὴν ᾧροντίδα ποιήσεις φυλάξεις. 

Πόλφοι: τὰ ἐκ τῶν χίδρων καὶ ἐκ τῆς ἐρικτῆς ἑψό- 

10. μενα. 
΄ ω Ἦ 5 ΝῚ « “ΝΣ Ἀ -“ -“ 

ΤΠ]ομπεία : λοιόοριοι καὶ οἱ ὀικανικοί γχρωνται τῶι 

ὀνόματι. 
-“ ’ 

Πουμπείας καὶ πομπεύειν : ἀντὶ τοῦ λοιδορίας καὶ 

λοιδορεῖν “ημοσθένης ἐν τῶ ὑπὲρ Κτησιφῶντος" ἡ 

1ὅ μεταφορὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς “ιονυσιοκαῖς πομ- 
“- - -“ ’, 

παῖς ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν λοιδορουμένων ἀλλήλοις" 

Μένανδρος 1Περινθίαι"" ᾿Επὶ τῶν ἁμαξῶν εἰσὶ πομ.- 
-“ “ἢ ,ὔ , 

πεῖαι τινὲς, Σφόδρα λοίδοροι. 
΄ ,ὔ ͵7 ᾿ ᾿, » ν 

ΠῸομπειὰ : λέγεται πομπεία καὶ τὰ εἰς πομπὰς 
, ἌΝ ε ε κι «ε ͵ “ - 

20 κατασκευαζόμενα σκεύη" ὡς ὃ αὐτὸς ῥήτωρ ἐν τοῖς 
Ν ’ 

κατὰ ᾿Αἀνδροτίωνος ὑποσημαίνει' Φιλόχορος ̓  δέ 

φησιν ὡς πρότερον ἐχρῶντο οἱ ᾿Αθηναῖοι τοῖς ἐκ τῆς 
“ ’ “ εν 

οὐσίας τῶν λ΄ κατασκευασθεῖσιν" ὀψὲ καὶ ᾿Ανδρο- 
, 5 ’ὔ 

τιὼν ἀλλα κατεσκευᾶσεν. 

25 Πομπεύει : ὡς νενικηκὼς μεγαληγορεῖ. 
Ν᾿ [4 

Πομπή : θεώρημα. 
- κα τυ; ν " ἊΝ τὰν - 
Πομπη: ἀπόπεμψις" σημαίνει δὲ καὶ τὸ κοινῶς. 

κι νείαι 5. «ωρος 
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Ἶ Ὁ 5 Ὲ ΤᾺ .» ΄ 
Πομπὴν ἔπεμπον : ἡ ἀνεπόμπευον. 

’, , Ἂ 

Πομπήν : τὴν πέμψιν" Θουκυδίδης δ᾿ ξύλων τε ναυ- 
, ΄ 

πηγησίμων πομπήν. 
οἰ ήο Ἂ ᾿ Ν ,ὔ ἸΠΠομπὸν : συνοδοιπόρον καὶ προπέμποντα. 

“ “ ᾿. ᾿ 
ὅ Πομποστολεῖ : ἐκπέμπει τηῖ νηΐ τὸν στόλον. 

"- , “Δ »" 

Πομφόλυγες : αἱ ἐκ τῶν ὄμβρων ἢ ἄλλως κατα- 
͵ὔ 

φερόμεναι. 
, “ “ Ἐ Πομφόλυξ : ἐκβρασμὸς ὕδατος. 

΄ ’ " 

Πόνηρος : ἐπίπονος" ἡ πρώτη ὀξεῖα. 
2 Ξ Ν ͵ -“- , 

10 Πονταράκη : τὰ σπαράγματα τῶν σπόγγων. 
ἥ“- , 

Ποντεινοι : σπόγγοι. 

Ποντόβροχος : θαλασσόβροχος. 
τ ΄, 

Πόντος : κυρίως μὲν ὃ ἔνδον τῆς Χερρονήσου καὶ 9 ριώς μ 15. ς Ὁ ΣΟΘΟΣΥ 
5 7ὔ ͵ ᾿ - ἊΝ ΄“ ε 

Εὐξείνου καλούμενος" καταχρηστικῶς ὃὲ πᾶσα ἢ 

15 θάλασσα. 

Πονωπόνηρος 1: σφόδρα πονηρός. 
, Ἂε ᾿ 

Πόπανα: πλακούντια πλατέα καὶ λεπτὰ καὶ περι- 

Φερη. 
͵ ΄“ " Ἁ κ᾿ ’ -“΄Ἁ 

ΠΙοππύσματα : κολακεῖαι εἰς τοὺς αὐαμάστους ιπ- 

“0 “σους. 
-“ ’ὔ 

Πορεῖα : τὰ εἰς πορείαν χρήσιμα. 
,ὕ «“ 

Πορθήσειας : ἕλοις" λάβοις. 
’, ’ 

Πόρθησις : ἐρήμωσις. 

Πόρδαλιν : οἱ ἄλλοι Ἕλληνες" ᾿Αττικοὶ πάρδαλιν' 
ὯΝ [τὲ “-“ -πτὸό Ἁ μυ 25 Ὅμηρος τὸ μὲν ζῶον διὰ τοῦ 5, τὴν δορὰν δὲ διὰ 

τοῦ α. 

τ ὨΙβέ. Πομπήν : ἔ. 5 τεσσάρων 

πο Ἰαξισ. 9. 3 εὐχος 4 Πονοπ. 

ὅ Πορδαλινοι : ἄ. ἕξ, ἀττικοί : ἔχη ἢον. ἅ1{1|0. Πορδάλην : ὅμ. ἔαρ ς 
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Πορθμός : “Ιημοσθένης ὑπὲρ Κτησιφῶντος" πόλις ἐστι 

τῆς Εὐβοίας. 

ΠΟορθμός : πέραμα" ἀμφίγειος βάλασσα" ἰσθμὸς γάρ 

ἐστι γῆ στενὴ, ἑκατέρωθεν ἔχουσα θάλασσαν᾽ πορβ- 

ὃ μὸὺς δὲ θάλασσα ὑπὸ γῆς περιεχομένη. 

Πόριμον : εὐπόριστον. 

Πορισταί : οἱ τοὺς πόρους εἰσηγούμενοι δημαγωγοὶ 

ἐπὶ τωῖ ἑαυτῶν λυσιτελεῖν. 

Πόρκης : ὃ ἐπιδακτύλιος τῆς ἐπιδορατίδος" ὃ περι- 

10 εἰργνύων'; αὐτὴν πρὸς τὸ ξύλον. 

Πόρκος : κύρτος θαλάσσιος ὃ εἰς ἄγραν ἰχθύων. 

Πόρον : διέξοδον᾽ τρίβον καὶ περαίωσις ποταμοῦ. 

Πόρος : πέρας ἢ ποταμὸς,᾽ ἢ ὁδὸς, ἢ φυσήματα ὑδά- 

των ἢ μηχανὴ, ἢ τέχνασμα. 

15 Πόρος : Δημοσθένης ἐν τηΐ πρὸς Εὐβουλίδην ἐφέσει" 

δῆμός ἐστι τῆς ᾿Ακαμαντίδος ὃ Πόρος" καὶ ὃ δη- 

μότης Πύριος. 

Ἐ Πόρπαξ:.: τὸ ἐντὸς τῆς ἀσπίδος πρόσθημα, δι᾿ οὗ τὴν 

χεῖρα διεῖρον. 

90 Πόρπη : φίβλα. 

Πορποῦσθα: : φιβλοῦσθαι. 

Πορσύνεται : ὁδεύεται᾽ ἀπὸ τοῦ πόρου Σοφοκλῆς. 

Πορῷύρει : ταράσσεται. 

Ποσαπλῶς : ποσαχῶς" ἀναριβμιήτως. 

95 Ποσειδεών :᾽ καὶ οὗτος μὴν ᾿Αθήνηισιν ὀνομασθεὶς ἀπὸ 

τοῦ καθιερῶσθαιὁ τωΐ Ποσειδώνι. 

τ περι γνυον (316), εἴ ποία 7“ ἴῃ π|. : 
1. ποταμοῦ Ἐ Τῆς, ἔ, 104. τς 

ω 

3 Ποσειδέων 4 -ρουσβῇαι (ὥ 5ἰαἰϊῃι} 
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Ποσειδεών : ἕκτος μὴν παρὰ ᾿Αθηναίοις οὕτω καλού- 
μένος. 

Πόσθιον : αἰδοῖον" ἢ τὴν ᾿Αφροδίτην. 

Πόσϑων : κυρίως λέγεται παιδάριον᾽ οὕτως γὰρ ὑπο- 

5. κοριζόμενοι᾽ ἔλεγον ἀπὸ τοῦ αἰδοίου" πόσθιον γὰρ 

τοῦτο καλοῦσιν δεῖ δὲ καὶ τὸν παιδαριώδη καὶ 

ἄφρονα κατὰ μεταφορά». 

Πόσις : ἀνήρ. 

Ποταγωγίδες : φάνται ἢ μηνυταί. 

10 Ποταμοί: δῆμος τῆς Λεοντίδος" οὗ ὁ δημότης Ποτά- 

μιος" ἐκωμωδυῦντο δὲ, ὡς ῥαιδίως δεχόμενοι τοὺς 

παρεγγράφους. 

Ποταίνιος : πρόσφατος" «Δώριος δὲ ἡ λέξις. 

Πότε: λέγεται πρὸς τὸ νῦν κατ᾽ ἄμφω" καὶ κατὰ τὸ 

1ὅ παρεληλυθὸς καὶ κατὰ τὸ μέλλον" κατὰ μὲν τὸ 

παρεληλυθὸς, πότε ἐγένετο κατὰ δὲ τὸ μέλλον, 

πότε ἔσται. 

Πότερον : τὸ πευστικὸν βαρυτόνως᾽" ὀξυτόνως δὲ πο- 

τερός" ἅτερος" καὶ προστιθέντες" τὸ ἕτερον λέγουσι 

20 συνήθως ἕτερον. 

Πότερον : ἄρα" ὑποῖον᾽ ποταπόν. 

Ποτίκρανον : προσκεφάλαιον" ὅτε δὲ τὸ ὑπειρέσιον, 
ἐφ᾽ οὗ καθέζονται οἱ ἐρέσσοντες. 

Πότις : ἡ γυνὴ ἡ μεθύση. 

2 Ποτήριον : λέγουσιν, οὐ μόνον ἔκπωμα" ᾿Αριστοφάνης. 

Πότνα : δέσποινα. 

Πότμον : μόρον θάνατον. 

1 Ποσειδέων 5 γον 5. ἀτερός 

4 Ρῖο τες, ΡᾺΓ ἔεγα βραΐιιπ, εἰ ποία Χ' ἴῃ πη. 
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Ποτνιάδας : Βάκχας" Εὐριπίδης. 

Ποτνιᾶται : παρακαλεῖ" ἐπικαλεῖται θεούς. 

Ποτνιώμενος : δυσφορῶν" μετ᾽ οἰμωγῆς παρακαλῶν. 

Ποτώμεναι : διατρίβουσαι. 

ὃ Ποῦ μήν: ποῦ δὴ οὖν. 

ἢ Πρακτικόν : ἀνυστικόν. 

Πράγματ᾽ ἐξ' ἀπραξίας : λεγόμενον τί. 

Πραμιεῦσαι: παρελθεῖν. παραλλάξαι. 

Πράμινειος οἶνος : ̓Αρίσταρχος ἐπιμελῶς τὸν ἡδὺν 

10 οἶνον Πράμινειον ἔλεγεν τινὲς τὸν ὦνιον οἶνον ἢ 

παραμόνιον" τινὲς ἀπὸ ἀμπέλου Πραμνείας ὀνομα- 

ζομιένης" ὃ δὲ ἰδίως τὸν μέλανα᾽ ἔνιοι τὸν πραὔνοντα 

τὸ μένος" ΣΉμος ὃ “ήλιος ἐν τρίτωι ἐν ηἷ καὶ ὃ 

πράγμων πέτραν εἶναι ἀφ᾽ ἧς τὸν οἶνον εἶναι. 

1ὅ Πρανές : κάταντες. 

Πρανής : ὁδὸς κατωφερής. 

Πρανιχθῆναι :: τὸ ἐπὶ στόμα πεσεῖν. 

Πραξιδίκη : θεὸς ἧς κεφαλὴν μόνον ἱδρύοντο" Μῖνα- 

σέας δὲ ἐν τωῖ περὶ Εὐρώπης Σωτῆρος καὶ τῆς 

20 ἀδελφῆς Πραξιδίκης γενέσθαι Κτήσιον υἱὸν, καὶ 

θυγατέρας ᾿Ομόνοιαν καὶ ᾿Αρετήν' ἃς ἀπὸ τῆς 

μητρὸς Πραξιδίκας᾽ κληθῆναι". «Διονύσιος δὲ ἐν 

Κτίσεσιν," ᾿Ωγύγου θυγατέρας" ᾿Αλκομενίαν"7 Θελ- 

ξινίαν" Αὐλίδα" ἃς ὕστερον Πραξιδίκας ὀνομασ- 

20 θῆναι. 

Το. 1.108; ὁ. 1; 1 Πράγματα: ἐξ αἰεί. 

᾿ ἢ οἱι. 3. Πρανηχθῆναι 

Ὁ εἰς 5. «-χκῆς 

6 χτήσεσιν 7. «-γίᾳ Ὀ15 
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ΤΠράστιλλος : πόλις Μακεδονική. 
-“ ’ 

Προασοκουρεῖς : χλωροι. 

Πρατήρ: οὐχὶ πράτης ὑπο τῶν ᾿Αττικῶν λέγεται. ω Ἂ 
, - ͵ 

Πρατέας : ὃ τὰ δημόσια πωλῶν" κήρυξ δημόσιος. 
, 

ὅ Πραττοβένους : ἀπαιτουμιένους" ᾿Ισοκράτης" καὶ τοὺς 
Ν Ν ,ὔ μαθητὰς μικρὸν πραττομιένους. 

- ,, ““. - «ε , 

Πραύπάθειαν : πραύτητα᾽ ἡσυχίαν. 
, Σ 5 ,ὔ .᾽ Ἀ - 5 «,ς Ἀ -“ 

Πράως : οὐ πραέως"" καὶ πρᾶον, οὐ πραῦ᾽ καὶ πρᾶος, 
“Ἵ' 

οὐ πραῦς. 
,ὔ ,ὔ 10 Πρέμνα : τὰ παχέα ξύλα. 
,ὔ 

Πρέμιον: στέλεχος δένδρου. 
[ , ΞΕ 

Πρεμνίζειν: καταβάλλειν τὰ πρέμνα" τουτέστι τὰ 

, παχέα καὶ μεγάλα ξύλα. 

Πρέψαι: τὸ ὁμοιῶσαι" Αἰσχύλος. 

ιὅ Πρεσβεύειν : προτιμᾶν Εὐριπίδης. ρ ρΟτΙ Ρ 9. 
- ε , “ 

Πρέσβεων καὶ πρεσβευτῶν : ἑκατέρως ὑπὸ τῶν ῥητό- 

ρων εἴρηται" ἔστι δὲ τὸ μὲν καβθωμιλημένον καὶ 
“ ᾿ - 

τὴν Ἑλληνικὴν ἀναλογίαν σῶζον ὅτ᾽ ἂν εἴπωσι 

πρέσβεις" καὶ χρῶνται τούτων συνήθως ἅπαντες" 

εὑρίσκεται δὲ καὶ τὸ πρεσβευτάς. “ ρ 5 
, , , ᾿ ι 

Πρεσβυγένεια : παλαιοτέρα γένεσις" καὶ συγκρετι- 
-“- ’ κῶς προυργιαίτερον. 

Πρεσβυτάτην : ἐντιμοτάτην, 

Πρεσβύτερος : μείζων, 

κι Η ρατίας 

5 Βργὰ εἰ ποία 50} ων----ε μι ΠῈ πρᾶιον. Ετ εἰγευπηῆοχ- 

1π| δ δοιέϊπι Παρ εΐ πρᾶος Ξιργᾶ α. ὶ 
- - 

3 ὁμοίως Ἔ Τῃς. γίαν ἔ, 160, ο: Φ. 
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Πρεσβύτερος ἸΚόδρου : παροιμία ἐπὶ τῶν πανὺ παλαι- 

ὧν, ἀπὸ τοῦ βασιλεύσαντος ᾿Αθήνησι Κόδρου. 

Πρηγοριών: ὃ πράτης καὶ προαγορεύων καὶ προλέ- 

γων. 

ὅ Πρηνές : ἐπὶ πρόσωπον. 

Πρῆμαι καὶ πρημάδες : γένος ἰχθύων. 

ΤΠΠρῆσαι : καῦσαι. 

Πριάμενος : ἀγοράσας. 

Πριαμωθῆναι : ξυρηθῆναι" τὸ γὰρ τοῦ Πριάμου πρόσ- 

10 ωπον ξυρίας ἐστίν. 

Πριμιγγιλίων : τιμῶν ἤτοι βασιλικῶν δωρεῶν ἢ 

προνομίων. 

Πριμικήριος : ὃ πρῶτος τάξεως τυχούσης. 

Πρινὴ πτίσαι τὰ ἄλευρα : παροιμία" καὶ, Πρὶν τοὺς 

1ὅ ἰχθῦς ἑλεῖν, σὺ τὴν ἅλμην κυκᾶς" καὶ, Πρὶν ἐσ- 

ᾧφάχθαι δέρεις. 

Πρίου : ἐλευθέρωσον.᾽ 

Πρηστήρ: πῦρ ἀπ᾽ οὐρανοῦ. 

Πριών: ὀξυτόνως, τὸ ἅρμενον" πρίων δὲ, ὡς παίων, 

20 ὁ τέμνων τῶ ἁρμένωι᾽ τούτωι" τὸ δὲ πληθυντικὸν, 

πρίονες διὰ τοῦ δ᾽ Κρατῖνος. 

Πριῶ : ἀγοράσω. 

Πρό: ἀντὶ τοῦ ἀντί" Φιλήμων Παγκρατιαστηῖ" “οῦ- 

λος πρὸ δούλου, δεσπότης πρὸ δεσπότου" ᾿Αθλεύων 

26 πρὸ ἄνακτος" “Ὅμηρος. 

Προαγήλη: τιμήσει. 

ῃ 
ὑ μὴκ 8684 ἴ 5ἰαϊϊ) βιιρ. 5 ἐλευθέρως 
ἦ τὸ ἅρμενον ῬΥΠΠῸ αἱ νἱἀδίαν, 
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,ὔ 7 »"»- 

Προαγωγός : διδάσκαλος κακῶν. 
΄ὔ ,ὔ 

Προαιρούμιενοι : προῴέροντες. 
, , 

Προαλέστατον : προπετέστατον. 
Δ ’ 

Προαλίσαντες : προαθροίσαντες. 
΄ “-“ 

ὃ Προαναθρώσκειν : προπηδᾶν. 
,ὔ , 

ΤΠροανάσχοι: προανατείλοι. 
“ ΄ Ν 

ΤΙροαύλια : προαυλήματα" ὡς προαμβολὰς καὶ προα- 
Ἕ 

νακρούσεις. 
,ὔ Δ ΄ 

ΠΠροαύλιον : ὃ προενδίδωσιν οἱ αὐληταὶ, οἷον προαύ- 

10 δλημα. 
, » , ἢ , Ν 

ἘΠροβάλλεσθαι : ἀντὶ τοῦ προτείνεσθαι"' Θουκυδίδης 
᾿Ὶ “ ’ 1 τὰ ὃὲ Μηδικὰ καὶ ὅσα αὐτοὶ ξδύνιστε,' καὶ δι᾽ 

5᾽ " ΕΣ ’ 

ὄχλου μᾶλλον" ἔσται δὲ ἀεὶ προβαλλομένοισι" καὶ ὃ 
Δ Η Ἀ Ε , ε οι Ὁ Δι , 
ῥητωρ᾽ τὴν ἀειίλογίαν ὁρῶ ἀεὶ προβαλλομένους. 

, “ ἰ 

1ὅ Προβαλλομένους : ἀντὶ τοῦ ὑποτιθεμένους" οἷον πρὸ 
-“ , -“ 5 , ν 

τῆς πράξεως εἰς τὸν νοῦν ἐμβαλλομένους ὃ Ζημο- 

σθένης ἐν τωῖ ὑπὲρ Κτησιφῶντος" καὶ τῶ᾽ κατ᾽ Αἰσ- 
, Ν , Ἀ - , 

χίνου, τὴν προαίρεσιν, φησὶ, τῆς πολιτείας προβε- 
, ν » ΕἸ - » Ἁ - » ΄- 

βλημένην καὶ ἀπιστον εἰπεῖν" ἂντὶ του εὐλαβῶς 
» - , 

90 ἔχουσαν καὶ φυλαττομένην" ἐν δὲ τωῖ κατὰ Μει- 
᾿᾽ - - Ἀ 

δίου" καὶ προυβαλόμην, φησὶν, ἀδικεῖν τοῦτον περὶ 
, ς ἂν κ “- “"» ΄ -“ 

τὴν ἑορτήν᾽ ἀντὶ τοῦ προβοληῖ ἐχρησάμην τηῖ συν- 
“ 4 ᾽ν - , Ν “- ᾿ Ἁ εἾ Ἀ ἡθειῖ καὶ νομιζομένηι κατὰ τῶν περὶ τὴν εορτὴν 

» “ - δ. , 
ἀδικούντων" ἐν δὲ τοῖς Φιλιππικοῖς φησί" προβάλ- 

’ »' ᾿' "Δ, 

ῶῷ5 δλέσθαι δ᾽ ἢ βλέπειν ἐναντίον, οὔτε οἷδεν οὔτε ἐθέ- 
. ψ ΄-“ ’ὔ ΝῚ -" «ε » ’ὔ 

λοι᾿ ἀντὶ τοῦ προτείνειν τὰς χεῖρας ὡς εἰς μάχην. 

Ἔ Τῆς. [108- ὁ. 8: τ αὖτοι ξιστε (316) 

2 τὸ 3 προβαλούμην (310) 

4 θη 1ῃ θει 5ἴδξιπι τη, 5. δὴ ὃπᾶ νοσα 

Ρ,οί. 5 1 
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Πρόβαλλον :ἀσπίδα. 

Πρόβασις : ἡ τῶν βοσκημάτων κτῆσις. 

Πρόβατα : πάντα τὰ τετράποδα. 

Προβατεία : ἡ τῶν προβάτων κτῆσις καὶ νομή." 

ὅ Πρυβατοκάπηλος : προβατοπῶώλος" ἐλέγετο δὲ “υσι- 

κλῆς. 

Προβέβουλα : προέκρινα. 

Προβιβάσαντες : προάξαντες.᾽ 

ΠΙροβλῆτας : ἔξω προβεβλημένας ὑπὲρ ἀσφαλείας" 

10. οἱ δὲ τὰς πρώτας προβεβλημένας" ὃ καὶ μᾶλλον. 

Προβολάς : ἀντὶ τοῦ ἀσφαλείας ἐκ πόλεων ἢ τειχῶν 

ἢ τινῶν ἄλλων δυνάμιεων" ἐπὶ σωτηρίαι καὶ κρά- ν 

τει γινομένων οὕτως “ημοσθένης" παρὰ δὲ Αἱσ- 

χίνηι ἡ προβολὴ τούνομα γέγονεν ἀπὸ τοῦ προβάλ- 

16 λδλεσθαι τινὰ ἀδικεῖν. 

Προβουλεύματα: τὼ τῆς βουλῆς περὶ τῶν ψηφισμά- 

των βουλεύματα' ἃ πρὸ τοῦ δήμου ἐβούλευεν᾽ τὰ 

γὰρ ψηφίσματα πρῶτον μὲν εἰσίετο εἰς τὴν βουλήν" 

εἶτα δεξαμένης εἰσεφέρετο" εἰς τὸν δῆμον, ἤδη 

20 προκυρωβέντα καὶ προβουλευθέντα" εἰ δὲ μὴ ἐδέξα- 

το ἡ βουλὴ, οὐδ᾽ εἰς τὸν δῆμον εἰσεφέρετο" ἀλλὰ 

παρανομῶν ὃ εἰσάγων ἡλίσκετο μετὰ μέντοι καὶ 

τὸν δῆμον χειροτονῆσαι κύρια ἦν τὰ προβουλεύ- 

ματα, εἰ μή τις ἐγράψατο. 

25 Προβολή : γραφὴ κατὰ τῶν συκοφαντούντων. 

ἡ μόνη, 584 νομὴ 5[α{1π 51 Γ. ο΄ ἢ προάρξαντες 

: μᾶλλ (ρτὸ μᾶλλ᾽ 5611.) “ ἔπ.εἶτα 1. 6. ἔπειτα ἴῃ εἶτα πιεῖ, 

Ὁ Τηρ, ἀρ δ. Ὁ. Ἧ᾿: 
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Προβόλιον : εἶδος τί δόρατος" ωἷ χρῶνται οἱ κυνηγέ- 

ται πρὸς τὴν τῶν συῶν θήραν." 

Πρόβολον : πρόμολον᾽ πρόμαχον. 

Πρόβολος : τὸ τῶν σιτίων δοχεῖον. 

ὅ Προβόλωι: προβεβλημένηι εἰς θάλασσαν πέτρα. 

ΤΙρόβολοι : αἱ εἰς θάλασσαν προκείμεναι πέτραι" καὶ 

οἷον ἀκταί τινες Δημοσθένης ἐν Φιλιππικοῖς 

Προβούλευμα : τὸ ὑπὸ τῆς βουλῆς ψηφισθὲν, πρὶν εἰς 

τὸν δῆμον εἰσενεχθῆναι" “ημοσθένης ἐν τωῖ κατ᾽ 

10 Αἰσχίνου. 

Πρόβουλος : ἔξαρχος τοῦ βουλευτηρίου. 

Προβύσαι: ἐξελκύσαι. 

Πρόδικον δίκην : τὴν ἐπὶ φίλων καὶ διαιτητῶν" ᾽Αρισ- 

τοφάνης Κενταύρωι" ᾿Εγὼ γὰρ, εἴ τι σ᾽ ἠδίκηκ᾽, 

ἐθέλω δίκην “οῦναι πρόδικον ἐν τῶν φίλων τῶν 

σῶν ἑἕνί.᾽ 

1ὅ 

Προδόμωι: τηῖ πρὸ τοῦ οἴκου παστάδι. 
’ Ἢ ε δι. 8 Ν ε “Ὁ Προδοσίκομπος : ὃ ὑποσχετικός" ὃ τὰς ἑαυτοῦ ὑπο- 

σχέσεις ἐν οὐδενὶ τιθέμενος, ἀλλὰ προδιδούς. 

230 Προδοτίστερον : λέγουσιν ὡς λαγνίστερον᾽ καὶ κλεπ- 
ἢ Ν ᾿ ἢ 

τιστερον β καὶ πτωχίστερον. 

Πρόδρομοι τ ἄδοξοι. 

Προεγκεῖσθαι : ἐπικεῖσθαι. 

Πρόεγμα : στήριγμα. 

2 Πρόεδροι : οἱ τὰ περὶ τὰς ἐκκλησίας ᾿Αθήνηισι διοι- 

ς ἮΝ ὑὐμι 

4. εἰ τ ἣ δίκη θέλω----- ἕν .--- ἔνι. (τῶν 8 τῷ δηΐᾳ φίλων, Ϊ1η- 

σογίαπη : 'β6α ΡΓΙΠιΟ νἱάείαγ ἔα ῖ556 τ 1. 6. τόν.) 

3. λεπτίστερον : Λεςρηΐ. ουι. 
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κοῦντες" εἷς ἐκληροῦτο ὑπὸ τῶν Πρυτανέων καθ᾽ 

ἑκάστην ἐκκλησίαν ἐξ ἑκάστης Φυλῆς πρόεδροι 
δὸν ὦ ὃς Κ “" ΕΣ “ " 7 

δὲ, ὅτι προεδρίαν εἶχον ἐν ταῖς ἐκκλησίαις. 

ΠΙρύεδροι: ἐκληροῦντο τῶν Πρυτανέων καθ᾿ ἑκάστην 

ὅ πρυτανείαν, εἷς ἐξ ἑκάστης φυλῆς, πλὴν τῆς πρυ- 

τανευούσης" οἵτινες τὰ περὶ τὰς ἐκκλησίας διωίκουν" 
3 ΄ω ἊΝ ἊΝ » Ε - Κ 7Ἀ ΕΠ "- 

ἐκαλοῦντο δὲ πρόεὗροι, ἐπειδήπερ προήδρευον" τῶν 
", ἘΝ, “ ,,. « ΄, 3 , 
αλλων αἀπαντων" ὅτι ὃς ὁ καλουμενος ἐπιστάτης 

“ ᾽ 

κληροῖ αὐτοὺς, εἴρηκεν ᾿Αἀριστοτέλης ἐν ᾿Αθηναίων 

10 πολιτείαι. 
“΄ , ἜΡΓῚ - “ Ε] Ἀ Φ, δια ’ 

Πρόεδρος : ὃ τῆς πολιτείας ἀρχηγὸς καὶ ἡγεμιων. 

Προέηκεν : προέπεμψεν. 

Προειδόμιενοι : προγνῶσται- 

Προείλαντο : ἠθέλησαν. 

16 Προειλόμεθα: προήκαμεν. 
͵ ,ὔ 

Προέμιενος : ἐκδιδούς᾽ προδούς" περιῴρονήσας. 
᾿ Αδαῴρ! κ “ ᾿ -,2 ᾽ “ ’ ᾿ 

ἹΠροέμιενος : ἄντὶ τοῦ προαῷεις τῶν αὐτοῦ τὶ, πρὶν 

πίστιν λαβεῖν. 

ΠΙροέπεσον: προπετῶς ἐποίησαν" ὝὙπερίδης. 
ΕΣ , 

20 Προδικασία : οἱ τὰς ἐπὶ φόνωι δίκας ἐγκαλούμενοι ἐν 
-“ ᾿ -“ “ 

Πρυτανείω πρὸ. τῆς δίκης διατελοῦσιν ἐπὶ τρεῖς 
- 5 ᾽ ἣ 

μῆνας, ἐν οἷς ἐξ ἑκατέρου μέρους λόγοι προάγονται" 

τοῦτο Φασὶ προδικασίαν. 

Προέντες : προδόντες. 

Ὁ Προέσθαι : προδοῦναι. 
, ’ὔ 

ΠΙροετικὸς : χαριστικὸς. 
’; 

Προέτω ν προπεμψάτω.᾽ 

1 οἷς Ὁ Ιῃςς ἢ 1 τς ἢ 

- προαφιστῶν 3 «τῶ! 
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Προεχόμεθα : ὑποβαλλόμεθα ἢ προβαλλόμεθα. 

Προηγγελκέναι : προμεμιηνυκέναι. 

Προήκατο : προέδωκεν. 

Προημώμινον : τὸν περὶ γάμου ἐντυγχάνοντα καὶ 

ὥ μενηστευύμενον. 

Προηροσία :" ἡ ὑπὲρ τῶν καρπῶν θυσία γινομένη ὑπὸ 

᾿Αθηναίων κατὰ μαντείαν ἐν Ηλιδι. 

Προηροσία :᾿ ὄνομα θυσίας. 

Προηροσίαι 1 αἱ πρὸ τοῦ ἀρότου" γινόμεναι θυσίαι. 

10 Προήσομιαι : προδώσω. : 

Προήχθην : προετράπην᾽ ὡς ἐξήχθην καὶ ἐξετράπην. 

Προθέλυμνα : συνεχῆ" ἄλλα ἐπ᾽ ἄλλοις. 

Προθελύμινους : ἄλλας ἐπ᾽ ἄλλαις. 

Πρωθήβας : πρώτους ἀκμάζοντας νέους. 

15 Προθεσμίας νόμους : “ημοσθένης ὑπὲρ Φορμίωνος" 

τὴν τῶν ε΄ ἐτῶν ἂν λέγοι προθεσμίαν. 

Πρόθεσις : τὸ τὸν νεκρὸν προθεῖναι" προετίθεσαν δὲ 

πρὸ τῶν θυρῶν, ὥστε Φανερὸν γίνεσθαι ὅτι οὐκ ἐξ 

ἐπιβουλῆς τινος ἀνηίρηται ὡς δὲ ἔνιοι, πρὸς τὸ μὴ 

20 δοκεῖν ἀνηλώσβθαι: τὰ παλαιὰ γὰρ ἤσθιον ἀλλή- 

λους. 

ΠΠροϊέμιενος : προδιδούς. 

Ἐ Προΐκτας : τοὺς προϊχνουμένους καὶ ἐπαιτοῦντας 

τὴν τροφήν. 

2 Προΐσταται : ἐπιπολάζει" ἀπὸ τῆς τροφῆς μετενή- 

νεκται. 

Γ΄ ρὼ 1Π ρ0 ἴεν τηιιΐ. ἃ τ. ΔΠΕ4. ᾿ 
3 Πρόθηβας ἴὰ Πρωθήβας ἃ τα. ἀηί14. πιαί. 

Ἔ ΊΤης Γ ἸΟ0θ: δεῖς 

᾿ δ 

ἀρότρου 
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, ὑ “ "5. ὁ “ “- 

Προικός : δόσεως" ἀντὶ τοῦ δωρεᾶς" πᾶν γὰρ δῶρον 
“ ""ὉὋὉ 

οὕτως καλεῖ ὃ ποιητής. 

Προΐστορες : οἱ μαρτυροῦντες. ' 

Προΐσχεται : προβάλλεται. 
, ξ ᾿ Ὡς ἌΣ " , ἊΝ ἄξια 

ὅ Προκόλπιον : πρὸ τοῦ κόλπου" λαμβάνεται δὲ καὶ ἐπὶ 

δωροδόκων. 

Προκόμιον : κόμιην. 

Πρόκλησις : εἰώθεσαν ὁπότε δικάζοιντο τινὲς, ἐξαιτεῖν 
“-. ὦ ͵ Ἂ » 3 , δ 59 
ἐνίοτε θεράποντας ἢ θεραπαίνας εἰς βάσανον ἢ εἰς 

Ι0 μαρτυρίαν τοῦ πράγματος" καὶ τοῦτο ἐκαλεῖτο προ- 
-“ ς -“ ΄ 

καλεῖσθαι" τὸ δὲ γραμματεῖον τὸ περὶ τούτου γρα;- 
’, 3 ’ ΄ 

Φομεενον, ὠνομάζετο πρόκλησις. 

Προκαλεῖσθαι : οὐ τὸ εἰς ἀγῶνα καὶ μάχην, ἀλλὰ τὸ 
," 

εἰς συμβάσεις καὶ συνθήκας" Θουκυδίδης" οἱ δὲ δὲ- 
ἡ " ,’ὔ, 

1 κανικοὶ ἐπὶ πάσης προκλήσεως. 

Προκαταβολὴ καὶ προσκαταβόλημα : τῶν τελῶν 
,ὔ ΨΑ ῇ , 2 ξὴ (ὃ -“ Ε 

πιπρασκομένων, δύο προθεσμιίαι" ἐδίδοντο τοῖς ὠνου- 
᾽ Ν 3 ε 3 -“ Ε ῤγ 3 Ν » 4 Ἢ 

μένοις ἐν αἷς ἐχρῆν εἰσενεχθῆναι" τὸ ἀργύριον 
« “" “ , -ΨΜ 

ὅπερ οὖν μέρος χρημάτων, πρὶν ἄρξασθαι τοῦ ἔργου, 

20 εἰσφέρουσιν εἰς τὸ δημόσιον, τοῦτο προκαταβολὴ 
-“ ῶ 4 ἂχ “ , , ,ὔ 

καλεῖται" τὸ δὲ τηῖ δευτέραι προθεσμίαι διδόμιενον, 

προσκατάβλημα. 
, -“ 

ΠΡροκόττα : κουρᾶς εἶδος. 
’ υ ἈΝ ἈΝ “ “ , . ,, ς 

Προκότταιν : τὴν πρὸ τῆς κεφαλῆς τρίχωσιν" κόττης 

2 γὰρ παρὰ τοῖς “Ιωριεῦσιν ἡ κεφαλὴ λέγεται. 

᾿ δασέως 5 προθέσεις, 584 σμίὰι 8ιδ{1πὶ 1ῃ ΠΔΓΕ. 

3. εἰσελθῆναι 1 παρακ. ; 

ξ 
΄ - 2 

5. χκόττ 1.6. χόττις 
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᾽ὔ Προκνίς : γένος ἰσχάδων. 

Προκόπα : ἡ πρὸ τῆς κεφαλῆς τρίχωσις. 

Προκεχωρηκότος : προεληλυθότος" Θουκυδίδης. 
’ 5 ἈΠ  Ἶ αΝ ,ὕ 

Πρόκριτον : ἐκλεκτὸν ἢ πονηρόν. 

ὅ Προκώνια : Λυκοῦργος κατὰ Μενεσαίχμου" «ίδυμιος 

δὲ προκώνια, Φησὶ, ἢ πυροὶ μέλιτι κεχοισμένοι" ὦ ρ τινές Ἄρυν ΚΝ ἐς ΕΧΘΙΟΊΜΕ 
ε ἈΝ , 

Αριστοφάνης δὲ ὃ γραμματικὸς καὶ Κράτης τὰ 
΄ - “ 

ἐξ ἀφρύκτων κριθῶν οὕτως Φασὶν ὀνομάζεσθαι" 
5, Ν , «Ζ. ΄“- ἃ Ε - ,ὕ 

ἔοικε ὃὲ καὶ ἐκ πυρῶν καὶ ἐκ κριθῶν γίνεσθαι" 
’ " - 

Ι0 “μων δέ φησιν ἐν τωῖ περὶ θυσιῶν" καὶ προκώ- 
, , ’ 

νιά ἐστι κάχρυς κατηριγμέναι᾽ μετὰ ἀρωμάτων. 
’ Ἄ , - 

Προκωνια : ἢ ὡς Κρατῆης πυροκώνια, αἱ ἄφρυκτοι 
ῇ Ἀξ- δ »Ὲ] έλ Α , 

κριθαι" ἡ πυροὶ μέλιτι κεχρισμιένοι. 
’, Ν ε 

Προκώνια : κριθαὶ ἄφρυκτοι" εἰς ἄλφιτα ἁδρὰ κε- 

1ὅ κομμέναι᾽ οἷον προκεώνια. 
, 4 ὁ“ Ἔα ὦ, Πρόκωπος :ἦ ἕτοιμος" πρόχειρος. 

Πρόληψις : γνώσις. 

Προμαντεία : τὸ πρὸ τῶν ἄλλων ἁπάντων χρῆσθαι 

τωϊ᾽ ἐν “Δελφοῖς μαντείωι" ἣν δὲ προεδρία τὸ 

20 αὐτό. 
΄ Ὰι ’ 

Προμήθεια : πρόνοια. 

Προμηβθεῖσθαι : προβουλεύεσθαι" προνοεῖσθαι. 
’ ,’ 

Προμηβεύσασθαι : προνοήσασθαι. 

Προμνῶμιαι : προξενῶ" προμνηστεύομαι. 
,ὔ “- 

2 Προμυθίζει : πρόσω χωρεῖ. 
ΓΦ. 

Προμυλαία : θεὸς προμύλιος" ἣν ἀφίδρυντο ἐν τοῖς 
-“ Ε 

μυλῶσιν ὡς εὔνοστον. 

: 51ς. ἊΠ πρὶ Ὁ Ἰθ.ς 9. 1 -ναὰ 

ἦ πυρὶ 4 Πρὸ κώπης: 

5. τὸ ἴῃ τῶι βίδί!) τη. Τὰπὶ μαντεία! 
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ῇ , ΄ 
Προνάπης : ὄνομα κύρϊον. 

“4 

Πρόνοια : πρόγνωσις. 

Πρόνοια ᾽Αθηνᾶ : οἱ μὲν διὰ τὸ πρὸ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν 
-“ - “ τῳ 

Δελφοῖς ἑστάναι αὐτήν" οἱ δὲ ὅτι προυνόησεν ὅπως 
ε , 

ὅ τέκη ἡ Λητώ. 
,ὔ ͵ -" “ 

Πρόνοια : ὠνομάζετό τις παρὰ Δελφοῖς ᾿Αθηνᾶ Πρό- 
ᾺκΑ ᾿ἦ ΝΥ “-“ “χ«.«-εω Ἢ κα Ν 

νοια, διὰ τὸ πρὸ τοῦ ναοῦ ἱδρῦσθαι" ταύτην δὲ 
,ὔ “΄» ’, 

Ἡρόδοτος ἐν τηῖ ὀγδόη Προνοίην ὀνομάζει. 
͵ “ “ 

Προμετρητάς : Σκύθου τοῦ Προμετοητοῦ ἣν υἱὸς καὶ 
" ἊᾺ , ,ὔ Ἀ “δι 5» Α» 4.5 -" 

10 ἐν δημόταις γέγονεν καὶ αὐτὸς ἐν τη ἀγοραϊ προ- 

μετρῶν διατετέλεκεν. 
7 

Προνομή : διαρπαγή. 
, - 

Προνομίας : τιμῆς πλείονος. 
΄ , 

Προνομίων : προλημμάτων. 

1ὅ Προνωπὴς : προτεταγμένος"" προέχων ούοΡ ᾿θ ΤΡ γμέενος προέχῶν. 
5κ ’, " Ν ΄ Προνώπιον : τὸ προεκκείμιενον. 

ὧν . Ἔ Α 5, 93 , 5 “ , 
ΤΙρούδων : ὃ τοὺς ὀδόντας ἐξωτέρω ἔχων τοῦ δέοντος. 

΄ , 

Προοίμιον : πρόλογος. 
, με Ν , ι »Ἐ} ᾿ 

ΠΠρόοπτον : τὸ προορώμενον καὶ προφανές" οἷον τὸ 
΄ Ν “ 5 - 

20 προκείμενον πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν. 
, ι ΝΕ , Δ ε “ 

Προοπάτωρ : ἢ ἡ πάππος ἢ ὃ πρόγονος. 
, 

Προπάροιθεν : ἔμπροσθεν. 
- -“ “ 

Πρύόπεμπτα : τὸ πρὸ πέντε ἡμερῶν τῆς ἐκκλησίας 
ῇ ῳ ΒΕ 9 ,, Ε ΄ «αὶ Ἀ 

προγράφειν, ὅτι ἔσται ἡ ἐκκλησία εἰ τύχοι" ἵνὰ καὶ 
ω» ε » - 5 -“ , δι καὶ “ 

""} οἱ ἐν τοῖς ἄγροις' συνέλθωσι καὶ εκαστὸν τῶν 

βουλῶν᾽" προευτρεπισθηῖ. 
ἢ ,ὕ 3. , 

Πρόπεμπτα : «Αἰδυμιός φησι, μήποτε ἀλλα τινὰ εἰσιν 

" Προνώπης ρτῖπιο, 566 ἀσοοῃΐ. ογάβιιβ, Τ πὶ προστ. ΡΓΙΠΊΟ. 
ἘΞ Ἶῃς, ἢ, 106; ς, 4. 5 βούλων 
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ἐπιτίμια τὰ πρὸ τῆς μεταβολῆς" εἰσὶ γὰρ οἱ" τὰ 

᾿ ὃ " βάλλεσθ πέμπτα τῶν τιμημάτων παρακαταβάλλεσθαι φΦα- 

σίν" εἰ μὴ ἄρα πρόπεμπτα ὡς “ημοσθένης πρὸς 
ΕΟ ΣᾺ , Η “ κ ΄ .7ὔ » ὁ 
ἡμέρας πέντε᾽ ταῖς γὰρ μεγάλαις δίκαις οὐκ ἤρκει͵ 

’ὔ ε “ Ἁ Ἀ Ὁ 

ὅ μια ἡμέρα πρὺς τὴν κρίσιν. 

Προπεπωκότες : ἀντὶ τοῦ προδεδωκότες" ἐκ μεταφορᾶς 
Δ. ,, δὲ λέγεται. 

Προπέρυσιν : λέγουσιν ὡς ἡμεῖς. 
» “- «ε , Εἰ Ξ 

Προπηλακίζων : ἀδικῶν" ὑβρίζων" διασύρων" ἐξου- 

10 θενών. 

Προπίνει : διὰ τοῦ οἴνου τιμαῖ καὶ προδίδωσι" καὶ 
’ “ 

“ημοσθένης δὲ τοὺς προδιδόντας τὰς πατρίδας τοῖς 
ΕῚ ῇ -“" ,ὔ 4Ἢ, οἵ “ » -“ 

ἐχθροῖς, προπίνειν ἔφη τοῖς ἐχθροῖς. 
, ᾿ , 

Πρόπιον : μαάντευμιαι. 

Ιὅ Πρόποδες : μεγάλους πόδας ἔχοντες. 

Προποδῶν : τὸ παρατυχόν᾽ οἷον δήποτε. 

Προπολέμια : ἔοικεν εἶναι τὰ᾽ πρὸ τοῦ πολέμου θυό- 

μενα ὑπὲρ τῆς νίκης. 

Πρόπολος : δούλη προπολεύουσα. 

20 Προπόλωι 3 βεράποντι. 

Προπύλαια ταῦτα : “ημοσθένης Φιλιππικοῖς" δύναται 
Ν “-“ , μή « ͵ -“ 

μὲν δεικτικῶς ἢ λέγεσθαι, ἅτε ὁρωμένων τῶν προ- 
΄ ᾽ “ “- 

πυλαίων ἀπὸ τῆς ΠΠυκνός"" βέλτιον δὲ ἀναφορικῶς 
΄ ες ὑδ Ν “ “ ΄ “ , 

ἀκούειν" ἐπὶ γὰρ τῶν πάνυ γνωρίμων οὑτῶς λέγειν 

᾿ προσπίνειν 
, σ᾿ Ψ 

3. τὰ (ας σοπῃροπά.) 1. 6. τὰς ἴῃ τὰ τησί. 

4 Προπόλιος ἘΠ ἸΠοΓ ἸΟ7 ο: 8: 
5 προπυλέων ---- πυκνῶς 

Ρμοί. 5Μ 
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εἰώθασιν ἐν γοῦν τωῖ κατ᾽ Αἰσχίνου δ᾽ αὐτὸς 

“ημοσθένης φησίν" ἤρετο Σάτυρον τουτονὶ τὸν κω- 

μικὸν ὑποκριτήν" ᾿Ηλιόδωρος δὲ περὶ τῆς ᾿Αθήνηισιν 

ἀκροπόλεως φησίν" ἐν ἔτεσι μὲν γὰρ πέντε παντε- 

λῶς ἐξεποιήθη τάλαντα δὲ ἀνηλώθη βιβ'" πέντε 

δὲ πύλας ἐποίησαν δ ὧν εἰς τὴν ἀκρόπολιν 

εἰσίασιν. 

ἹΠρόρριζον : ἐκ ῥιζῶν. 
-“ ’ Ἷ ΕῚ 

Προσαγώγιον: τὸ τῶν τεκτόνων ὄργανον, ὃ προσά- βροσαγωγ ᾽ ; 

10 γντες εὐθύνουσι τὰ στρεβλὰ ξύλα. 

Πρὸς ἀκτῖνα : ἀνατολή. 

Προσανέχων : προσέχων' προσκεκολλημένος. 

Πρόσαντες : δυσχερὲς καὶ ἐναντίον. 

Πρὸς ἀπαλέξησιν :" πρὸς βοήθειαν. 

1ὅ Προσαρασσόμενα : προσρηγνύμενα' προσκρουόμενα. 

Προσαύρετο : προσηγάγετο. 

Προσβάλλει : προσέρχεται. 

Προσγράφει : προσκρίνει. 

Προσδοκᾶν : ὑπονοεῖν᾽ ὑπολαμβάνειν" προσδέχεσθαι. 

20 Προσείσεται Ξ προσελεύσεται. 

Πρόσειλος : πρὸς τὴν τοῦ ἡλίου αὐγὴν ἐστραμιμένος. 

Προσείσας : προσανακινήσας. 

Προσέκειτο : ἀντὶ τοῦ προσεῖχε" Θουκυδίδης ἐν α΄. 

ΤΠΙροσδεχόμενοι : προσδοκῶντες. 

5 Προσδεῖσθαι καὶ ἐνδεῖσθαι διαφέρουσι" τὸ μὲν γὰρ 
“ ῇ - -“- “- 

δηλοῖ ὀλίγων τινῶν κτῆσιν, τὸ δὲ παντελῶς ἀπο- 
“-σ. “ 

ρίαν τοῦ ὅλου δηλοῖ, 

τ ὃ ΟἿ. ἡ Προσαπολέξησιν (510) 

ἦ χροσλεύσσεται Ῥογϑ. χτίσιν 
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Προσείρων : προσάπτων. 

Προσέκοψεν : ἀντὶ τοῦ προσέπαισεν" "Αλεξις. 

Προσέκοψεν τωῖ ἀνθρώπωι : ἀντὶ τοῦ ἠλλοτριώσατο᾽ ἢ 

οὕτως Ποσείδιππος. 

ὃ Πρὸς ἐμοῦ εἶ: οἰκεῖος μου ἐγγύς μου" Φίλος μου᾽ 

παρ᾽ ἐμοί. 

Προσεποίσω : προσεπάξω. 

Προσεποιήσαντο: ᾿Ισαῖος" ἀντὶ τοῦ ἀντεποιήσαντο. 

Προσέπαισεν : προσέπαιξεν᾽' Πλάτων" τωῖ σ ἀντὶ 

10 τοῦ ξ κέχρηται. 

Προσερήσομαι: ἐρωτήσω. 

Προσεῤῥύη : προσεφοίτησεν᾽ προσῆλθεν οὐ προσέ- 

ρευσεν. 

Προσέχειν : ἀντὶ τοῦ ἀκούειν καθόλου τιβέασιν" καὶ 

15 ἀντὶ τοῦ φυλάσσεσθαι" καὶ ἀντὶ τοῦ παρακεῖσθαι" 

τιθέασι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν εὐνοούντων καὶ Φιλοστορ- 

γούντων. 

ἹΠροσεχές : ἐγγύς. 

Πρὸς ζόφον : πρὸς δυσμάς. 

20 Προσηγλαΐσθω :᾿ ἐλαμπρύνετο. 

Προσηγμένον : ὑψηλόν" τιμιώτατον. 

Προσηγορία : προσφώνησις. 

Προσημπόλησα : προσέλαβον. 

Προσηροσίαι: αἱ πρὸ τοῦ ἀρότου γινόμεναι θυσίαι. 

25 Προσηρτημένος : προσκεκολλημένος. 

Πρὸς ἠώ : πρὸς ἀνατολήν. 

᾿ ἤλλω- ΡΥΠΙΟ ἘΞ Της, ἢ, 107. ς. ῷ. 
Ὁ Β1Ο; ποία 72, 1ἢ πηᾶΓρ. 
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Προσθεῖναι τὰς θύρας : ἀντὶ τοῦ ἐπικλεῖσαι" “Ηρόδο- 

τος ἐν γ΄. ᾿ 

Προσίσχε: τὸ πρόσεχε' Κρατῖνος Καὶ μὴ προσίσ- 

χε βαρβάροισι βουκόλοις" καὶ Εὔπολις Προσίσ- 

ὧι χε τὸν νοῦν τηϊδε' καὶ Θουκυδίδης γ᾽ παρανίσ- 

χον ὃξ καὶ οἱ ἐκ τῆς πόλεως" οὕτως δὲ καὶ ὑπίσ- 

χομαι, οἵ τε τραγικοὶ καὶ ᾿Δἀριστοφάνης" Τὺ πρᾶγ- 

μα τοῦτο συλλαβεῖν ὑπίσχομαι. 

Προσίασι :' προσέρχονται. 

10 Προσίενται : προσάγονται. 

Προσίεται : ἀρέσκεται" προσδέχεται. 

Προσιζήσαντες : προσκαθίσαντες. 

Πρόσιμεν : προσερχόμεθα. 

ΠΙροσιτόν: προσδεχόμενον. 

16 Προσιών : προσερχόμενος. 

Προσκαλέσαι : ἀντὶ τοῦ προσκαλέσασθαι. 

Προσκεφάλαιον κλητέον: αλλ οὐ τὸ “Ρωμαϊκὸν 

ὄνομα" καλεῖται δὲ οὕτως καὶ τὸ ὑπηρέσιον. 

ΠΙροσκέψομαι : περισκοπήσω. 

20 Προσκείμενοι : οἱ κολλώμενοι" οἱ προσεγγίζοντες. 

Πρόύόσκλησις : κλῆσις ἐπὶ δίκην. 

Πρόσκλησις: ἡ εἰς δικαστήριον κλῆσις καὶ προσκα- 

λέσασθαι, τὸ παραγγέλλειν" εἰς δίκην “ημο- 

σθένης ἐν τωῖϊ περὶ τοῦ ᾿Αγ"ίου κλήρου. 

9ὅ Προσκλήσεις: πρὸς ἃς καλεῖ τίς (εἰς) δικαστήριον 

ἢ βουλὴν κλητῆρας ἔχων" πρόκλησις δὲ χωρὶς τοῦ 

σ, καὶ προκαλεῖσθαι, ἐπὶ διαιτητὴν καὶ οἷον ἐπὶ 

1 Προσϊᾶσι ἘΠΙΘΟΟΣ». 
2 εἰς οἴῃ. 
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» 

΄ 

’ὔ’ Ν ᾿ς τον ΔΝ Δ ’ὔ -ὉὉ κ 

βάσανον τινὸς ἀνδραπόδου ἢ μαρτυρίαν τοῦδε τινὸς 

βάλλεσθαι. 

Ἡρόσκλισις : ἑτερομέρεια. 

Ἡροσκομιστέον : προσενεκτέον. 
’ὔ 

5. Πρόσκομμα : ζημία" βλάβη" σκάνδαλον. 

Προσκυροῖ : προσεγγίζει. 
,ὕ ᾿ 5 ΓΝ ᾽ Ὅν ΓΝ Δα ε 

Πρόσοδος : εἰσφορά" εἰσοδος᾽ Ἢ παρουσία ὡς Θου- 
ΜΆ Ἂν Ἐδ 

κυοιόθης καὶ ετεροι. 
“ "Α ,ὔ 

Πρυσμερεῖται : προσαρμόζει. 

10 Προσουρίου : ἐπιτηδείου. 

Πρὸς ὄψιν: πρὸς θεωρίαν. 
, - “ ΄ Προσπάλτιοι: Προσπάλτα δῆμος τῆς ᾿Ακαμαντί- 

δος. 

Προσπελάζει : προσεγγίζει. 
,ὔ 

1ὅ Προσπήξομαι : προσκυνήσω. 
“- γ᾽ Ε “-“ ᾿ Ἂ ’ Ἀ ε 

Ἡροσποιεῖται : οἰκειοποιεῖται" ἢ πλάττεται καὶ ὑπο- 

κρίνεται. 

Ἡροσπορισθέν : ἐπινοηθέν᾽ προσοδευθέν. 
’ὔ , 

Προσρήησεσι: προσηγορίαις. 
, -“ “- 

90 Προστατήριος : ̓Απόλλων᾽ ἐπεὶ πρὸ τῶν θυρῶν αὐ- 

τὸν ἱδρύοντο᾽ Σοφο»λῆς. 
,ὔ « “ ,ὔ » ,ὔ ,ὔ 

ΠΙροστάτης : οἱ τῶν μετοίκων ᾿Αθήνηισι προεστηκό- 

τες προστάται ἐκαλοῦντο ἀναγκαῖον γὰρ ἣν ἑκάσ- 
- , ,ὔ ϑυ 5 -" ’ 

τῶι τῶν μετοίκων πολίτην τινὰ ᾿Αθηναῖον νέμειν 

25 προστάτην. 

Προστασία : “ημοσθένης ἐν τωῖ κατὰ ᾿Ονήτορος" 
-“ , ’ “ ταῦτα. οὐχ ὁμολογουμένη προστασία ἀντὶ τοῦ 

1 Ομ ρομάϊαμη παϊα ἴδετε νἀ θίιγ 6856. ὡς, 864 εβίη. 

Τιιπι προστασίαι--- βοηθείαι----τοῦ ἀδικουμένου. 
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, “ “ “΄ βοήθεια, προϊσταμιένου τινὸς καὶ ἐπικουροῦντος τωῖ 
5 5 “ "- » ; ἀδικουμένωι" Αἰσχίνης ἐν τωῖ περὶ τῆς παραπρεσ- 

“ ᾿ ε Ὁ Ἁ - ᾽ ’ » , βείας" ὡς δεῖ τὰ τῆς ᾿Αθηναίων ἀκροπόλεως προ- 
4 -“ “ πύλαια μετενεγκεῖν εἰς τὴν προστασίαν τῆς Καδ- 
’ὔ Ἐ , Α ,ὔ -" 

μείας"" Δίδυμος τὴν προστασίαν φησὶ κεῖσθαι ἀντὶ ζι 

τῆς προστάσεως"" τουτέστι τῆς ὑπ᾽ ἐνίων προστά- 

δος καλουμιένης. 

"Προστέρνησα : περιεπτυξάμην. 

Προστέτηκεν : προσκεκόλληται. 

10 Προστήσας : προαγαγών. 

Πρόστιμον : ζημίαν παραγραφηήν. 

Πρὸς τηῖ πυλίδι “Ἑρμῆς : “ημοσθένης ἐν τωῖ κατ᾽ 

Εὐέργου" Φιλόχορος φησὶ περὶ τοῦ πρὸς τηῖ πυλίδι 

Ἑρμοῦ" ὡς ἀρξάμενοι τειχίζειν τὸν Πειραιᾶ οἱ θ΄ 

[ὃ ἄρχοντες, τοῦτον ἀναθέντες, ὑπέγραψαν οὕτως" 

(Αρξάμενοι) πρῶτοι τειχίζειν οἵδ᾽ ἀνέθηκαν Βου- 

λῆς καὶ δήμου δόγμασι πειθόμενοι. 

Προστιμήματα : ἔστι μέν τινα ἐν τοῖς νόμοις ὡρισ- 

μένα κατὰ τῶν ἀδικούντων ἡ ἐπωβελία". ἔστι δὲ 

90 καὶ ἄλλα, ἃ προστιμᾶται τὸ δικαστήριον, εὑς 

δείκνυσι Δημοσθένης ἐν τωῖ κατὰ Τιμοκράτους. 

Προστρόπαιος: δαίμων τίς ἐπὶ τῶν ἐναγῶν᾽ ἐπεὶ οἱ 

μετὰ τὸ σταθῆναι ἤδη τὸ τρόπαιον οἱ ἀναιροῦντες 

τινὰ τῶν πολεμίων, πρόστροποι καὶ ἐναγεῖς εἰσιν. 

25 Προστρόπαιος : παρακαλών. 

" χαδμει ἔετθ. Νϑηρα {,1. 6. ὧν ἴῃ γ᾽ 1. 6, ας β8ἰδξϊη πγιξ, 
2, χροτ. Ἐ ἴμ0, ἢ Ἰῦ τσ. 
3 ἀρξ. οτη. 4 ἐποβ. ργπιο. 
5. τὸν 
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Προστυχής : ὃ κατὰ τύχην ἐντυχών. 

Προστρέπεσθαι : ἀποπέμπεσθαι" τρίπεσθαι ἐφ᾽ ἕαυ- 
τοῦ. 

Προστρόπαιον : τὸ ἄγος" τὸ μίασμα" οὕτως Αἰσχί- 

ὃ. νης καὶ προστροπὴ δὲ λέγεται" ἐν γοῦν τωῖ κατὰ 

Κτησιφῶντος ἐκ παραλλήλου τίθησι τὰ ὀνόματα 

ὁ ῥήτωρ. 

Πρόσφατος : κυρίως μὲν ὃ νεωστὶ ἀνηρημιένος" φάσαιϊ 

γὰρ τὸ φονεῦσαι" ἀφ᾽ οὗ καὶ φάσγανον" καταχρησ- 

10. τικῶς δὲ καὶ πᾶν ὅτι οὖν ἄρτι συμβεβηκός. 

Προσῷφερέστερον : βέλτιον. 

Προσφέρονται : ἀντὶ τοῦ προστεθῶσιν.᾽ 

Πρὸς φθεῖρα κείρασθαι: Εὔβουλος “ούλωι. 

Πρόσφορον : οἰκεῖον᾽ ἁρμόδιον" ἐπιτήδειον. 

1ὅ Προσφερεῖς : ὁμοίας. 

Προσφυές : προσοικειούμενον. 

Προσφύς : προσπλακείς. 

Προσφυῶς: οἰκείως" ἀκολούθως. 

Προσφορά : ἀντὶ τοῦ πρόσοδος" ὡς ᾿Αντιφών. 

20 Πρόσχημα : προκάλυμμα. 

Προσχίσματα : εἶδος ὑποδήματος" ᾿Αριστοφάνης. 

Πρόσχορδα : σύμφωνα. 

Πρόσχωροι : περίοικοι. 

ἘΠροσ χαιρητήρια : ἑορτὴ παρ᾽ ᾿Αθηναίοις γραφομένη, 

28 ὅτε δοκεῖ ἀπιέναι ἡ κόρη. 

Προύόσω: ἔμπροσθεν." 

Προσωιδία : ἡ μετὰ τοῦ ὀργάνου ωἰδή. 

" φάσαν 5. Πρ. ἀντιπρ. 

ἜΤΗ ΕἾ 10Β: ὉΣῚ: 3 ἐμπρος : (810) 
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Προσωπεῖον : πρόσχημα. 
, ’ 

Προσοκείλαντες : προσορμίσαντες. 
, ᾿ [4 . ΄ . ᾽ Ν ᾿νΨ Προσώχθικε : προσκέκρουκε᾽' προσκέκοφεν᾽ ἀπὸ τοῦ 

τὰ ἐπινηχόμενα ταῖς ὄχθαις προσκρούεσθαι. 

ὅ Προσώχθισα : βδελύσσομαι" σιαίνομαι. 

Προτέλεια : ἡ πρὸ τῶν γάμων θυσία Μένανδρος. 

Προτέλεια: τὰ προθύματα᾽ ἐκλήθη δὲ οὕτως ἀπὸ 

μεταφορᾶς τοῦ γάμου" τέλος γὰρ λέγεται ὃ γάμος" 

καὶ προτέλειος, ἡ πρὸ τῶν γάμων τελουμένη 

10 θυσία. 
, κ ἌΝ ΓΤ " ΑΨ , 

Προτέρα καὶ προτεραία : καὶ ὑστέρα καὶ ὑστεραία. 

Προτήνιον : ἡλικία τίς αἰγός" ἐν Καμειρέων ἱερο- 

ποιίαι, τράγον προτήνιον θύειν νόμος." 

Προτιμᾶν : τὸ φροντίζειν" καὶ “«Ἰημοσθένης ἐν Φι- 

15 λιππικοῖς καὶ ᾿Αριστοφάνης. 

Προτέλεια : Λυκοῦργος ἐν τωῖ περὶ τῆς ἱερείας" τὰ 
Α “ -“ “ " «ὔ » , 

πρὸ τοῦ τελεσθῆναι τι τῶν εἰς ῥόθιον ἀναφερομέ- 

νων γιγνόμενα ἢ διδόμενα. 

Προτελείαν ἡμέραν ὀνομάζουσιν, ἐν ηΐ εἰς τὴν ἀκρό- 
᾿ Ἷ ͵ ᾽", ε ΄“ 20 πολιν τὴν γαμουμένην παρθένον ἄγουσιν οἱ γονεῖς 

ε Ἁ ῤ Ἁ Ν ῇ ’ὔ Ε “-“ 4 

ως τὴν ὕεον, καὶ συσιοαν εἐπιτελουσιν. 

Προτεμενίσματα : προπύλαια᾽ ἢ προάστεια. 

Πρότμησις : ὃ κατὰ τὸν ὀμφαλὸν τόπος. 

Πρότμηστιν : ὀμφαλόν. 

2ὅ Προτομίζεσθαι : προάρχεσθαι. 

ΧΡ Ι8. 5. βυήνομου, 584 εἰ ν.]. ΡΓῸ ἡ ἴῃ πιᾶο, 

3. φορτίζειν 4 θυσίας ἐπιστέλλουσιν 
με 

5. Προτενίσματα (με "ν. Δῃ[14.) 
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, 

Προτομαὶ βασιλικαί: εἰκόνες βασιλικαῖ καὶ προτο- 
» , 

μαὶ λέοντος" ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων. 
Α , ΕΟ , 

Προτόνιον : ἱματίδιον, ὃ ἡ ἱερεία' ἀμφιέννυται" ἐπιτί- 
6 δὲ - ἀν: ΟΡ, « ,ὔ “- , Ν ,ὔ εται δὲ ἀπὸ τῆς ἱερείας τῶ σφάττοντι" προτόνιον 

“ , Ν “ ὅ δὲ ἐκλήθη, ὅτι πρώτη Πάνδροσος μετὰ τῶν 
- ᾿ -“ ’ Ἁ “ 

ἀδελφῶν" κατεσκεύασέ τοῖς ἀνθρώποις τὴν ἐκ τῶν 
λας 5 “ ἐρίων ἐσθῆτα. 
Υς “ 4 ΓΝ "» 

Πρότριτα : τῇ τρίτη" ἐπάνω ἡμέρα" Θουκυδίδης ἐν 
᾿ ᾿ ’ Ν - 5 “ 

β᾽ τὴν τρίτην πρὸ τῆς ἐκφορᾶς. 
Ἂ ΄ 

10 Προτροπάδην : προθύμως" ἀμεταστρεπτί" ἢ εἰς τούμ- 

προσθεν. 
΄ 

Προύνεικον : οὐ τὸν ἀκόλαστον, ἀλλὰ τὸν κομίζοντα 
ΜΒ ἢ ᾽ - βοῦ" δ ὧν - " "» 3 τινὰ ἐξ ἀγορᾶς μισθοῦ" καὶ ἐγκεῖται τὸ ἔνεικα. 

΄ «4. ἃ "ἘΔ , Προύνεικος τ δρομαῖος" γοργὸς. 
“ ’ 

15 Προῦπτον : Φανερὸν. 
Ἢ , ’ τ 

Προυνούστερος:" ἀντὶ τοῦ προνοητικώτερος"᾽ Σοφοκλῆς. 

Προυνουργέστατον : προτιμότατον. 

Προύργου : προέργου" συμφέρον πλέον ᾿Ισοκράτης 

φησίν" ἵνα προύργου τι γένηται, ἀντὶ τοῦ πλέον. 

90 Προύχειν : προέχειν. 

προυργιαίτερον : τὸ πρὸ τοῦ ἔργου αἱρετώτερον. Σ 
΄ 

Προύτυψαν : προήρξαντο. 
“ 

Προύχοντο : προέβαλον" οὕτως καὶ Θουκυδίδης ἐχρή- 
» ͵ ε “ ’ οἱ » ἈΝ ’ 

σατο ἐν α ἱστοριῶν, λέγων εἰ τὸ Μεγαρέων 
- σ 

ῶ25 ψήφισμα μὴ καθέλοιμεν, ὅπερ μάλιστα πρού- 

χονται ἀντὶ τοῦ προβάλλουσι" προτείνουσιν. 

τ ἱέρει 515, δἔ δοσεηΐ. δχ 611. 

Ἔ Τῃς, ἢ. 108. ς. 2. 2 Προτριτάτη : τρ. 

3. ἐνείκα 4 Προύνικος ῬΟΙ5. ὅ πέρως, Ὀ15, 

Ρ μοί. Ξ5.Ν 
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ων Ἁ 
Προφερεῖς : οἱ νέοι μὲν ὄντες, πρεσβύτεροι ὃὲ Φαινό- 

μένοι" Αἰσχίνης ἐν τωῖ κατὰ Τιμάρχου. 

Προφορούμενοι : ᾿Αριστοφάνης "Ορνισιν' ἀντὶ τοῦ 

δεῦρο κακεῖσε πορευόμενοι" εἰς τὰ ἐναντία᾽ προῷο- 

ὃ ρεῖσθαι γὰρ λέγεται τὸ παραφθείρειν τὸν στήμονα 

τοῖς διαζομιένοις. 

Πρόφρων : πρόθυμος" ᾧρόνιμος." 

Προφυλακὴ᾽ τωῖ κυρίωι : εἰς τέσσαρας φυλακὰς 

διαιρεῖται ἡ νὺξ, ἑκάστην τρεῖς ὥρας ἔχουσαν. 

10 Προχάζοις : προβαΐνοις. 

Πρόχνυ : ἐπὶ γόνυ. 

Προχειροτονία : ἔοικεν ᾿Αθήνηισι τοιοῦτον γίνεσθαι, 

ὁπότ᾽ ἂν τῆς βουλῆς βουλευσάσης, εἰσφέρηται εἰς 

τὸν δῆμον ἡ γνώμη πρότερον γίνεται χειροτονία ἐν 

18 τηΐ ἐκκλησίαι, πότερον δοκεῖ περὶ τῶν προβουλευ- 
θέ ᾿ς ῇ ᾿ ὃν 9 » ᾿ , έντων σκέψασθαι τὸν δῆμον, ἢ ἀρκεῖ τὸ προβού- 

λευμα. 

Προχοαί : αἱ τῶν ποταμῶν ἐξοδευτικαὶ ἀφέσεις" εἰς 
Ἁ ΜᾺ ἂν νἹ ἈΝ “ 5 ’ 

τὴν θάλασσαν" καὶ ἡ παντὸς ὕδατος ἐκροή. 

20 Προχοίδιον : σταμινίσκιον᾽ ὡς εἰ κατάχυσιν.᾽ 

Πρόχους : ξέστης τὸ μέτρον. 
,ὔ ““ 5» , υ δ 4 8 ’ Α ᾽ "“ 

Προχόωι : τηῖ ἐπιχύσει" καὶ ἀγγείωι τινὶ εἰς τοῦτο 
5 Ὸ'ἪἝ ῇ “ 

ἐπιτηδείωι κωθωνοειδεῖ. 

Πρόωμαι : παραχωρήσω. 

20 Πρύμναν ἐκρούοντο : πρύμναν ἀνακρούεσθαί ἐστι τὸ 

᾿ ῬγπιοΟ προθύμως" φρονίμως, 864 5βέαϊξ!πι πηι. 

δ τχηι, 81η6 δΔοσθδῃίιι, ἰιππ ἑκάστη --- ἔχουσα 

Ἂ Τῃς, λευσάσης ἴ, 108. ο. 3. 

3. ἢ 1“ ἀοχ εἴη. 5 χτὶ χύσιν α. καταχύσιν Ῥ. 
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δ᾽ 5ιὶ ἢ ε - "δ , Ν ΓΛΉΝΕ 
κατ᾽ ὀλίγον ἡπαναχωρεῖν, μὴ στρέψαντας τὸ πλοῖον 

ΝΥ ῃ ᾽» -“- Ἁ 4 
ὃ γὰρ οὕτως ἀναχωρῶν ἐπὶ τὴν πρύμναν κωπη- 

λατεῖ᾽ τοῦτο δὲ ποιοῦσιν, ἵνα δόξωσι μὴ φανερῶς 
΄ 4ν 5. ἡ ε , ΒΕ: Ν {πὶ τ 

φεύγειν, κατ᾽ ὀλίγον ὑπαπιόντες" ἢ ἵνα μὴ τὰ νῶτα 
“ ’ ͵ Γι 

ὃ τοῖς πολεμίοις δόντες. τιτρώσκωνται. 
,ὔ -“ 

Πρύμνην : κάτωβεν᾽ ἐκ ῥιζῶν. 
Ζ 2 Ἀ ͵ὔ .“-ῇν 

Πρυμνώρειαν : τὸ κάτω μέρος τοῦ ὄρους. 
΄ τ ΤΕ ἥν ν᾿ Ε ΧΩΣ 

Πρύτανις : διοικητὴς προστάτης φύλαξ βασιλεὺς 
5 ,, β, 

ἀρχων᾽ ταμιαὰς ἔξαρχος. 

᾿ ,  ῸΝ 
10 Πρυτανεία : πρόσοδος εἰς τὰ δημόσια κατατασσομένη 

ἃ ; ὃ , ν 4 τῷ , , 
ἣν οἱ δικασάμενοι τισὶ καὶ ἡττηθέντες κατέβαλον, 

, ,ὔ 

ὡρισμένην ζημίαν κατατιθέντες ἑκάστοις. 
Υ̓ -" Ἂ , 

Πρυτανείας : ἔστιν ἀριθμὸς ἡμερῶν ἤτοι λτ' ἢ λε" 
ἮΝ ΜΕΝ ᾿ ᾽ 

καὶ ἐκάστη φυλὴ πρυτανεύει. 
", “ ΕΥ] "» 

1 Πρυτανεία : ἔστι παρὰ τοῖς ἄλλοις ᾿Αττικοῖς τὰ 
΄“. κα ἂ᾽ ἈΝ » ’ ΄ σ ᾿ ε 

πρυτανεῖα᾽ ἦν δὲ ἀργύριόν τι ὅπερ κατετίθεσαν οἱ 
ὃ “, ᾽ ’, νι. ’ὔ’ Ν᾽ ἢ ’ 

ἐικαζόμιενοι ἀμφότεροι, καὶ ὃ φεύγων καὶ ὁ διώκων. 
, Ξ ’ Ν » Ἀ “- , 3, ᾿ 

Πρυτανεύοντα : κυρίως μὲν ἀντὶ τοῦ πρυτανέα ὄντα 

ἀντὶ δὲ τοῦ διοικοῦντα “΄μοσθένης ἐν Φιλιππικοῖς. 
“ "» ὔ “ 

90 Πρυτανεία : ἐκτεταμένως μὲν καὶ θηλυκώς, ἀριθμός 
ε σὰ «ὦ ».Ὁ ,ὔ ἊΝ ΄“- Ν ϑὼ κ᾿ 

τις ἡμερῶν" οὐδετέρως δὲ, σαφῶς μὲν οὐδεὶς εἶπεν 
τον “, Ν ΙΑ » ΄ , » ψ' Δ 
τί δηλοῖ" τινὲς δὲ ἀργύριόν τι ἔῷφασαν εἶναι, ὃ κατε- 

,ὔ 5 Ἴ 

τίθεσαν οἱ δικαζόμιενοι"" ἐξ ὧν τὸ δικαστικὸν 
“ ’ -“ - 

ἐδίδοτο᾽ τοῖς ἐξακισχιλίοις᾽᾿ πρυτανεῖαι δὲ, ὁ τῶν 
ε -“ ᾿ δ΄ ο Α δι δι. Ἃ ἈΝ “ 

25 μερῶν ἀριθμός" δέκα ἐγίνοντο κατ᾽ ἐνιαυτὸν, ὅτι 

καὶ δέκα αἱ φυλαί ἐνιαυτὸν δὲ οἱ ᾿Αθηναῖοι τὸν 
“ ’ ᾿Ὶ -" 

σεληνιακὸν ἥγον᾽ ἐπέβαλεν δὲ ἑκάστη Φυλὴ τῶν 

ἊἜ Της. μενοι ἔ, 108. ο. 4. 
Σ ετὸ Δ. 8)ς. 
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Υ͂ Ἔ δ᾽ ὯΝ ὁ ὃ «»" ’ " “ δέκα λε΄ ἡμέρας" καὶ ἐπερίττευον ἐκ τοῦ σεληνια- 
“ -“ ε Δ “ κοῦ ἐνιαυτοῦ ἡμέραι τέσσαρες" ἃς ἐπεμέριζον ταῖς 

πρώταις λαχούσαις πρυτανεύειν τέσσαρσι Φυλαῖς" 

καὶ τῶν μὲν τεσσάρων πρῶτον ἑκάστη εἶχε τὴν 
’ Ε , ᾽ ͵ ΑΝ, Φ ε«ὧ»ἝἍὁἪ 

ὃ πρυτανείαν ἀπαρτιζομένην εἰς λε΄ ἡμέρας" αἱ ὃὲ 
ΟῚ 

λοιπαὶ ἐξ ἀνὰ λε΄. 
- - ΄“ ’ 

Πρυτάνεις : τὸ δέκατον μέρος τῆς βουλῆς τῶν φ΄, ν΄' 
“Γ΄ ὃ. εἣΝἢ “- “ εὸῦ -“ Η͂ Α 

ἀνὸρες ἀπὸ μιᾶς Φυλῆς οἱ ὁδιοικούντες ἀπάαντα τὰ 
α΄ ας - - , . [2 δὲ 3 ὃ ὑπὸ τῆς βουλῆς πραττόμενα" ἐπρυτάνευον δὲ ἐκ δια- 

-“ «ες ’ [ω . 

10 δοχῆς ἀλλήλοις᾽ αἱ δέκα φυλαὶ κλήρων λαχοῦσαι 

εὑς Αἰσχίνης ἐν τωῖ κατὰ Κτησιφῶντος. 
’ὔ 7 ε "» 

ΤΠΠρωὴν : τὴν ΤριτῊν ἡμέραν" λέγουσι δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 

ἐπάνω ἡμερῶν. 
᾿ 

Πρωθήβης : ἄρτι ἀκμάζων. 
Δ ’ -" “ 

18 Πρωΐ: καὶ τὸ πρὸ μεσημβρίας δηλοῖ καὶ τὸ πρὸ τοῦ 
“ γῷ Ὁ “ « 

καιροῦ, καὶ θᾶττον τοῦ δέοντος, ὧσπερ ὀψὲ καὶ τὸ 
« ,ὔ ν Ἁ Ὰ]ὔ 

ἑσπέρας καὶ τὸ βραδέως. 
“. “ Ὰ “ - " 

Πρωϊαίτερον : θᾶττον" ἢ ἀντὶ τοῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι 

τὸν ἥλιον. 
" 

20 Πρωΐ: ἔτι ὄρθρου βαθέως." 
“΄ ,.- 

Πρώϊα : οὐ πρώϊμα" καὶ δισυλλάβως πρωΐ. 

Πρωΐαν : οὐ λέγουσι καθ᾽ ἑαυτὸ, ἀλλ᾽ ἐν συντάξει, 
, . κ᾿ “ “- ὃ , οἶς ᾿ 

δείλην πρωΐαν, τὸ πρῶτον τῆς δείλης μέρος" καὶ 

δείλην ὀψίαν, τὸ περὶ ἡλίου δυσμάς. 
- Φ “ 

90 Πρωΐ: ταχέως" πρὸ ὥρας. 
κ δ δε κ ᾽ Ν ὦ ᾿ 

Πρωκτὸς λουτροῦ περιγίνηι : παροιμία, ὅτ᾽ ἄν τις μὴ 

τῶν φν εἰς τος 

ὅ ἥλιον ρῈΓ 5ἰρῃιιπι), ἄθ αὰο νἱ46 Ῥούβοηὶ Οραβο. Ρ. 9588. 
4 “« Ἐχ δ). ο.᾽ ογβϑοη. [ϊἴὰ ἔδγθ, βαθεθ, ἤδῆνρε “ (ως) 

1} ο (94) ππιιίαΐο. 
" 
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Υ 7ὔ ,ὔ 

δύνηται ἀπονίψασθαι, ἀλλ᾽ ἡ κοιλία ἐπιφέρηται" 

ἐπὶ τῶν ἀνωφελῶν οὖν καὶ εἰκῇ πραττομένων 

ἐλέγετο. 
Π ἯἾ ΄ 

ΤΠρωτοόλειον : ἀπαρχήν. 
“ “ » ’ 

ὅ Πρῶνες : ὀρῶν ἐξοχαί: βουνοί. 
, ᾿ -- γασο 

ΤΠρωτόγονος : πρῶτος" νέος. 
ς -“- ’ ἃ "“ 

Πρωτόλεια : τὰ ἀπάργματα τῆς λείας, ἃ τοῖς θεοις 
Ἃ - “ ᾿ 

ἀνετίθεσαν " ἢ αἱ τῶν καρπῶν ἀπαρχαὶ, οἷον πρω- 
7. 

τοληϊια.- 
“᾿ - Δ ’ 

10 Πρῶτον ξύλον : πρῶτον βάθρον" ἢ προεδρία. 
’, “- 

Πρωτοπραξία : τὸ πρῶτον ἀπαιτούμινον᾽ εἰσπρατ- 

τόμενον. 
͵ ΨΚ « - , Δ -“ "2 

]ΠΠρωτονέωι : οἱ πρῶτον πλέοντες, ἢ πρώτον εἰς τινὰ 
,ὔ ’ 

τόπον καταπεπλευκότες. 
, Ξ “᾿ ΄ 

156 Πρωτόνεως : καὶ ἀρχένεως" ἡ καὶ ἄλλα πολλὰ ὁμοί- 
’ ν 

ως" καὶ περίνεως᾽ Θουκυδίδης α΄. 
’ ’ 

Πτακίδες : δεσμοί. 
" ἐξ , 

Πτακείς : δειλός" ὃ ἐπτηκώς. 
Ἑ 

Πτάμενος : διελθών. 
- ,ὔ Ν 

20 Πτακωρεῖν : πτήσσειν" δεδοικέναι. 
ΝΝ , 

Πτεκάδες : δειλοί. 
’ Ν “--- “ » ’ὔ 

Πτέον : διὰ τοῦ ξ λέγουσιν, οὐ πτύον. 
͵ὔ 

Πτέρνη : οὐ πτέρνα. 
- “ 

Πτερνίδες : τὰ πυθμένια τῶν λεκανίων. 
ΠΝ ,, 

25 Πτερνίζει : ἀπατᾷ ἡ λακτίζει. 

Πτερόύεντα : ταχύκουφα. 

Ἂ [ῃς. ἢ, 100. ς. 1. τ γέων 

2 ἀρχαίνγεως 3. Πτὰα 
᾿ 

: δειλὸς ὀπτικώς. 
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Ἡτεροφόρους : πτερὰ εἰώθασιν ἔχειν ἐν ταῖς περι- 

κεφαλαΐίαις οἱ στρατιώται παρὰ τοὺς λόφους. 

Πτέρυγας : τὰ πηδάλια" Σοφοκλῆς. 

Πτερυγίζων : πετόμενος. 

ὃ Πτερυγίζειν : ἀντὶ τοῦ μηδὲν ἀνύειν; ἀπὸ τῶν ἐπι- 

βαλλομένων πέτεσθαι νεοσσῶν ᾿Αριστοφάνης 

Πλούτωι. 

Πτερύγιον : ἀκρωτήριον. 

Πτήσσει : πτοεῖται. 

10 Πτῆται : πέτεται. 

Πτίλον : πτερὸν ἁπαλώτερον. 

Πτίλλος : ὃ μαδαρὺὸς τοῖς βλεφάροις. 

Πτισάνη : κεκομμένη κριθὴ καθαρά. 

Πτίσαι : κόψαι. 

1ὅ Πτοίαν : πτόησιν᾽ θόρυβον τάραχον" συναβροισμιόν" 

πτυρμόν. ᾿ 

Πτολίπορθος : ἀνδρεῖος" πόλεις πορθῶν. 

Πτόλισμα: πόλις. 

Πτόρθους καὶ κλῶνας : τὰς ἐκφύσεις" τῶν δένδρων" 

90 οἱ δ᾽ ᾿Αττικοὶ πρέμνα καὶ κλάδους καλοῦσιν. 

Πτύγμα : δίπλωμα. 

Πύκτης ᾿ παγκρατιαστής" ἀθλητής. 

Πυκτίον : βιβλίον. 

Πτυκτῶ : πτυσσομιένω. 

Φὅ Πτυύδωρος : Ὄνομα κύριον. 

Πτύσχλοι : ὑποδημάτιόν τι καὶ κατὰ ἀφαίρεσιν 

τοῦ σ᾿ πτύχλοι. 

᾿ ῇ 
1: τὰς ἐχφύσεις 

3 Ξ. Πτύκτης καὶ 01]. 
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[. “ -“ ’, - 

Πτυχαί: αἱ τῶν ὁρῶν ἀποκλίσεις" καὶ τὰ διάφορα 
- ’ Υ' ’ 

τῆς ἀσπίδος ἐπ᾿ ἀλλήλοις ἐλάσματα. 
- ὔ -“ , Ἂ , 

Πτῶκα : δειλόν καὶ πτῶκας, δορκάδας ἢ ἐλάφων 

νεβροὺς ἢ λαγωού ροὺς ἢ λαγωούς. 
ὃ ̓ Πτώμα: σώμα. 

Ἕ -“ ’ »"Ἥ ΄ 
Πτώματα ἐλαιῶν: Δυσίας ἐν τωῖ κατὰ Νικίου 

ἋΟ ᾿ - 

λέγοι ἂν ἤτοι τὸν καρπὸν τὸν ἀποπεπτωκότα τῶν 
- ἊΝ Ν ,ὔ Ὦ ’ὔ 

Φυτών, ἢ αὐτὰ τὰ δένδρα κατά τινα τύχην πεπ- 

τωκότα: 
ΓΩ ’ὔ 

10 Πτώξ : λαγωός. 
’ -“ 

ΠΙΠτώσσοντες : δειλιῶντες. 
, " , ὃ ᾿ , 

Πτωχός : ἐπαίτης προσαίτης" παρὰ τὸ πτώσσειν, 
Ὁ“ “ 

ὃ ἐστι ταπεινοῦσθαι. 
’ ΜῈ 

Πυανοί : κύαμοι" ἀφ᾽ ὧν Πυανόψια." 
- Ἐ Η " - Ἁ Ξ 

1 Πυανοψία : Λυκοῦργος ἐν τηῖ κατὰ Μενεσαίχμου 
Α «ε -" “ ΄’ὔ Ἁ ε Ἁ “ 

καὶ ἡμεῖς Πυανοψίαν ταύτην τὴν ἑορτὴν καλοῦ- 
“ ,ὔ “ 

μεν οἱ δὲ ἄλλοι Ἕλληνες Πανοψίαν᾽ ὅτι πάντας 
--»ν» “ 

εἶδον τοὺς καρποὺς τηῖ ὄψει" Πυανεψίωνος δὲ [ὅτι] 
Ἁ , ἥ ", 

ἑβδόμηι᾽ τὰ Πυανέψια ᾿Απόλλωνι ἄγεσθαι, φασίν" 

920 δεῖν δέ φασι λέγειν Πυανέψια᾽ καὶ τὸν μῆνα Πυαν- 
" - 7, δ 5" ᾽ »" ἣν} 8... 

εΨψίωνα᾽ πύανα γὰρ ἕψουσιν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἡ εἰρε- 
,ὔ , 

σιώνη ἄγεται. 
7 ,ὔ ᾿ 

Πυανοψία : ἑορτὴ ᾿Αθήνηισιν ᾿Απόλλωνος" ὠνομάσ- 
ἈΝ 3 Ν ΤῊΝ ’ 5, -“- ’ Η Ἢ 

θη δὲ καὶ διὰ τὸ ἑψόμενον ἔτνος τῶν κυάμων" τὸ 
, ΄ “ Ξ 

οὔ γὰρ ἔτνος καὶ τὴν ἀθάραν, πύανα καλοῦσιν" ἀφ᾽ 
νἀ Ἅ » 

οὗ καὶ μήν ἐστι, Πυανεψίων λεγόμενος. 
΄ ΄ ΥΣ ἃ Ὁ 2 

Πυανεψιών : μὴν ᾿Αθήνηισιν δ΄ ἐν ωἷ καὶ τὰ πύανα 

ἘΞ Της ἢ, 100. ς. 2. τ -οψία 
ἢ ἕβδομον 5. Ασρεπί. ΟΠ]. 



472 

ἕψεται εἰς τιμὴν τοῦ ᾿Απόλλωνος" πύανα δὲ πάντα 

τὰ ἀπὸ γῆς ἐδώδιμα ὀσπριώδη" ἃ συνάγοντες ἕψου- 

σιν ἐν χύτραις, ἀθήραν ποιοῦντες. 

Πύγαργος : ἀετοῦ γένός. Σ 

ὅ Πύγαια : τὰς σπείρας τῶν κιόνων" καὶ τοῦ σώματος 

ἡμῶν τὰ κατὰ τὸ ἱερὸν ὀστοῦν. 

Πύγελα : πόλις ἐν τηῖ ᾿Ιωνίαι τὰ Πύγελα" λαβεῖν 

δὲ τούνομα, ἐπειδὴ τῶν μετὰ ᾿Αγαμέμινονος' τινὲς 

νοσήσαντες τοῖς πυγὰς ἐνταῦθα κατέμειναν. 

10 Πυγμή: πάλη" σύγκλεισις δακτύλων" γρόνθος. 

Πυγοστόλος : μαυλίστρια. 

Πυγών: τὸ ἀπὸ τοῦ ὠλεκράνου πρὸς τὸν κόνδυλον 

τοῦ μικροῦ δακτύλου. 

ἘΠυδαρίζειν : σκιρτᾶν καὶ οἷον μετὰ τάχους σπαράτ- 

16 τεσθαι. 

Πυελίς : ὃ σφραγιδοφύλαξ, 

Πύελος : ὄρυγμα ἐμβατὴ, ἔνθα ἀπολούονται. 

Πυελίδα : τὸ ὑφ᾽ ἡμῶν λεγόμενον σφραγιδοφυλάκιον" 

οὕτως Λυσίας καὶ ᾿Αριστοφάνης. 

20 Πύθια: πανήγυρις" ἑορτὴ Ἑλληνική. 

Πόθη: ἀντὶ τοῦ ἱστορήσεις" καὶ μάθης" ὅτε δὲ ἀντὶ 

τοῦ ἀκούειν. 

Πύθιον : ἱερὸν ᾿Απόλλωνος ᾿Αβήνηισιν ὑπὸ Πεισι- 

στράτου γεγονός" εἰς ὃ τοὺς τρίποδας ἐτίθεσαν οἱ 

25 τωῖ κυκλίωι χορωΐ νικήσαντες τὰ Θαργήλια. 

Πύθιος : ἑορτὴ ᾿Αθήνηισιν ἀγομένη ᾿Απόλλωνι, ἀπὸ 

τοῦ Πυθῶνος. 
᾿ 

᾿ς γα Ἀ Τῆς. ΓΪ 160. ο᾽ 9. 

“ Πυβθεία 
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΄ , ᾿ ; 
Πύθια καὶ Δ4Δήλια: φασὶ Πολυκράτην τὸν Σάμου 

,ὔ ΄ , « 

τύραννον Πύθιο. καὶ Δήλια ποιήσαντα' ἅμα ἐν 
, , ΕῚ “ 4 Ε 2 “-“ 

“Ζήλωι, πέμψαι εἰς θεοῦ χρησόμενον, εἰ τὰ τῆς θυ- 
ἢ " ε , ΓΡΛῪ ἀν ΡΝ ᾿ 

σίας ἄγει κατὰ τὸν ὡρισμένον χρόνον τὴν δὲ Πυ- 
-“ “- ’ 

ὃ βίαν ἀνελεῖν, ταῦτά σοι Πύθια καὶ “ήλια" βου- 
, - υ Υ͂ δ᾽ 5. Ὁ Ν Γ᾿ 

λομιενην δηλοῦν ὅτι ἐσχαταὶ μὲτ' ολίγον γὰρ χρο- 

νον αὐτὸν ἀπολέσθαι συνέβη" ᾿Επίκουρος δὲ ἔν τινι 
“-“ Ἁ γ᾽. "» -“ “- 

τῶν πρὺς ᾿Ιδομενέα ἐπιστολῶν ταῦτα. 
, -“ , 

Πυθόληπτος : ὑπὸ τοῦ Πυθίου χκηφθείς. 
ἤ ,ὔ “ 

10 Πυθόμενος : ἐρωτήσας. 
’ , 

Πύβθοντο : ἠνρώτων" ἤκουον. 
Ἷ 

Πύθου χελιδόνος : παροιμία ἀπό τινος Χελιδόνος θεο-- 
Ν᾿ 3 Ν ν᾿ “ ᾿ Ν “ λόγου ἀνδρὸς καὶ τερατοσκόπου καὶ περὶ τελετῶν 

4 ΄“- 

διειλεγμένου" ὡς Μνασέας ὃ Πατρεὺς ἐν τωῖ περί- 
[πὸ -“ Ἁ 

1 πσπλωϊ΄ οἱ δὲ ὅτι θρηνητικὸν τὸ ζωῖον" οἱ δὲ ὅτι τὸ 
3, ͵ 

ξαρ προσημαίνει. 
, “ -" 

Πυθώδε ὁδός : παροιμία ἐπὶ τῶν τὰ τοιαῦτα πρασ- 
΄ σόντων ὡς πρὸς 4“!ὸς Κόρινθος. 

΄ ς: χει. ὅδ». ΄ ἢ τώ 
Πύθω: σήπω' καὶ τὸ πυθόμενος, σηπόμενος" ἔνθεν 

’ὔ " ΄ 

20 καὶ ἡ Πυθία᾽ διὰ τὸ ἐν ἐκείνω τωῖ τόπωι" σαπῆναν 

τὸ τοῦ δράκοντος σῶμα᾽ Λύκος δὲ ὁ Νεαπολίτης 
Ἁ Ἁ “ " “-“ » “ δ... «ἡ κ 

καὶ τὸ πῦον ἐντεῦθεν ὀνομασθῆναι φησίν" ἔστι γὰρ 

σεσηπὸς αἷμα. 

Πυθῶνος : δαιμονίου μαντικοῦ. 
Ε - “ 

25 Πυκνά: συχνῶς" ἐπιμελῶς. 
’ Πυκάζει: καλύπτει" σκεπάζει. 
’ ΄-- 

Πυκάζεται : σκεπάξεται" κοσμεῖται. 

ι -τες Ἄ 2.5" εἶτα 

ἊῈ Της. ἢ, 109. ς. 4. 

Ῥλοί. 850 
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’, ΄“χλ"ο 

Πυκάζουσι: σκιάζουσι' στεφανοῦσιν. 
“ “ μ" ΤῸ 

Πυκνή :' ἡ τῶν ᾿Αθηναίων ἐκκλησία οὕτως ἐκαλεῖτο 
΄ - Ν 8 

Κλείδημος δέ φησιν Πύκναν᾽ ὀνομασθῆναι, διὰ τὸ 

τὴν συνοίκησιν πυκνουμιένην εἶναι. 
Ἶ " τὰ , “ , Ἶ 

ὅ Πυκνή : καὶ ἐκκλησία τῶν ᾿Αθηναίων οὕτως λέγεται 
“ " “ ᾽ -“ 

παρὰ τὸ πεπυκνῶσθαι τοὺς συνερχομένους ἐν αὐτηῖ. 
’ Ν , 

Πρυκασμοὸς : δασύτης. 
“- , ,, 

Πυκτεύειν : εἶδος γυμνασίου καὶ παλαίστρας. 
7, ΄ὕ 

Πύκτης : παγκρατιαστής" ἀθλητής. 
7 δ κ , 3 ἈΝ 

10 Πυλαγόρος : ὁ πεμπόμενος εἰς τὴν Πυλαίαν εἰς τὴν 
“4 ο΄ δ΄ “ “ “ ἃ 

᾿Αμφικτυονίαν᾽ ῥήτωρ, ὡς τε ἐκεῖ ἀγορεῦσαι" Πυ- 
"- ὔ ἃ 

λαγόρος δὲ παρὰ τὸ ἐν τη Πυλαίαι ἀγορεύειν Πυ- 
7 . ἀπ λαία δὲ τὸ ᾿Αμφικτυονικὸν συνέδριον ἦσαν δὲ Πυ- 

, “ Ρ 

λαγόροι τρεῖς. 
Α ͵ ’ὔ ’ 

15 Πυλαιστάτους : τοὺς μηδὲν ὑγιὲς μήτε λέγοντας, 
΄ 4 

μήτε πράσσοντας" διὰ τὸ παραγίνεσθαι τοιούτους 
Ρ : τινὰς ἀνθρώπους εἰς τὸν προειρημιένον τόπον. 

’ὔ 

Πύλαι καὶ Πυλαία' καὶ Πυλαγόρας: Πύλαι. μὲν 
“ « ΄ Ξ ΄ “ 

καλοῦνται αἱ Θερμοπύλαι ἐκλήθησαν δὲ οὕτως, 
᾿. ΄ 

0 διὰ τὸ στενὴν εἶναι ταύτην εἴσοδον ἀπὸ Θετταλίας 
ἣ , , ὸ ’ -" 

εἰς τὴν Φωκίδα πορευομένοις Πυλαία δὲ ἐκαλεῖτο 
’ὔ Ν “- , “ 

ἡ εἰς τὰς Πύλας σύνοδος τῶν ᾿Αμφικτυόνων᾽ ἐπέμ.- 
ὌΝ Ὁ - - τ“ - ᾽ 

ποντο δὲ ἐκ τῶν πόλεων τῶν μετεχουσῶν τῆς ᾿Αμ- 
΄ Ν σ. 5 “ , 

φικτυονίας τινὲς, οἵπερ ἐκοιλοῦντο 1Πυλαγόροι. 
» ’ὔ , 

2 Πυλάρτης : δούλου ὄνομα. 
38 ΄ Ξ “-“ Ν “ ΕΣ - 5 “- 

Πυλάρτου: τοῦ τὰς πύλας ἰσχυρώς ἐπαρτώντος. 

το υχ ἴῃ Πἰΐαγα ἃὉ δοάήεπι. ἢ Αοοεπέ, ομῃ. δὶ5 
3. εἰς τὸν πόλεμον 4 «-ὠνίαν 
δ΄ Ἴης, ἔς 110..ο.1. 
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Πυλωρεῖ : φυλάσσει. 

Πύνδαξ : πυθμήν. 

Πυνθάνεσθαι: μανθάνειν" διδάσκεσθαι" ἱστορεῖν" ἔρω- 

τᾶν: ἢ ἕτερον τι σημαίνει παραπλήσιον μὲν τοῦ 

ὦ ἐρωτᾶν, οὐ μὴν αὐτὸ τὸ ἐρωτᾶν" ἔστι γάρ τις, ὡς 

δῆλον, διαφθορὰ' μάλιστα παρὰ τοῖς διαλεκτικοῖς 

μεταξὺ πύσματος καὶ ἐρωτήματος. 

Πύξ : γρόνθον. 

Πῦον τὸ τὸ πρὸ τοῦ γάλακτος ἀμελχθέν" τὸ μετα- 

10 ῥβεβληκὸς αἷμα αὐτὸ τὸ γάλα᾽ τὸ γαλακτώδες 

ὑγρόν γάλα νέον μετὰ χβεσινοῦ γάλακτος ἑψηθὲν 

ἔνιοι. 

Πῦον : τὸ πυρίεφθον" τινὲς δὲ πᾶν γάλα νέον ἢ ὃ ἂν 

μετὰ γάλακτος ἑψηθῆ χθεσινοῦ. 

1ὅ Πύππαξ: ἐπίφθεγμα σχετλιασμοῦ" οὡἧς πένθους ἀμε- 
τἀφραστον᾽ ὡς τὸ τρισαιδέκατον.ἢ 

Πυρά: καύματα. 
Πυράγρα Ἐκ κι κὰκ 3 

Πυράγρη : καρκίνω" παγούρω." 

20 Πυραί : πυρκαϊαί. 

Πυρακτῶν : ἐμπυρσεύων" σφοδρῶς καίων. 

Πυραμειδής : πυροειδής. 

Πύραυνος : ὃ τὸ πῦρ ἐναυόμενος. 

Πυργηρούμεθα : ἐντὸς ἐσμὲν τῶν πύργων». 

τ 9]. Ἂ Πύον, εἴ ποχ. 

ἦ αἱ ΡΕΓ ἴα]β ἔεγε σοπῃρθπάϊιπι, (, αιιοα πἰβὶ τῷ σ Δἀῃω- 
τεγεΐ, εββεί καί. Γιδρεπάμσμ νἹάδίαν ἰοὺ, φιοα 1π “γ΄ [461]6 
πγαΐαΓῚ Ροίυ]ξ. 

5. Ῥεεϑβί νευβιιβ ; ποία Χ' Ὁ χαρχίνων" παγούρων 
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Πυργοῦται : ὑψοῦται. 

Πυργηδόν : στοιχηδόν" κατὰ τάξιν. 

Πυργηρούμενοι : τὰ τείχη φυλάττοντες. 

Πυργοβάρεις : προμαχῶνες" οἱ ὀχυρώτεροι τῶν πύρ- 

ὃ γων. 

Πύργοι: τάξεις. 

Πύρδανα : τὰ λείψανα. 

Πυριάτη : θηλυκῶς τὸ πυρίεφϑον᾽ οὐχὶ πυρίατος, οὐδὲ 

πυριατὴ ὀξυτόνως" οὐδὲ πυρίεφθος. 

[0 Πυριλαμπής : ὄνομια. κύριον. 

Πυριλάμπη : πτηνόν τι μικρὸν, ὃ ἐν τωῖ σκότω λάμ- 

πει καλεῖται δὲ ὑπὸ ἐνίων λαμπυρίς. 

Πυριλαμπίς : τὸ ζωῖον καλεῖται ὑπὸ τῶν ᾿Αττικῶν, 

οὐ ἈΒρΟ ΣΉ ΡΟΝ 

1ὅ Πῦρ ἐπὶ μαμὶ : παροιμία ἧς μέμνηταικα καὶ Πλάτων' 

κορκὸν ἐπὶ κακωΐϊ. 

Πυρεῖον : θυμιατήριον. 

Πυριρραγής: σαθρός" ἄχρηστος" ἀπὸ τοῦ ἐν ταῖς 

καμίνοις διαρησ σομιένου κεράμου. 

20 Πυροὶ ἐπικάλαμιοι: οἱ μήπω θερισθέντες" ἢ οἱ ἐπὶ 

τῆς ἅλω" οἱ μήπω ἀπηλοημένοι" ἀλλ᾽ ἐν τοῖς δράγ- 

μασιν ὄντες" ἢ πυροὶ ἐπικάλαμοι λέγονται οἱ ἐπὶ 

τῆς αὐτῆς γῆς, ἥτις οὐκ ἔσχεν ἀνάπαυμα, ἐπι- 

σπαρέντες" τουτέστιν, ὅτ᾽ ἂν σῖτος ἐπὶ σίτωι χωρὶς 

95 διαλείμματος ἐπισπαρηϊ. 

Πύρρα : μία πόλις τῶν ἐν Λέσβωι. 

Πυρραῖς γένυσι : ξανθαῖς θριξίν. 

᾿ς ᾿ 
᾿ Πυργόβαρεις : προμαχῶνες 

ἘΞ Τῆς, μνητᾶι ἴ.. 110. ο. 4. 5. ἀπηλωημένοι 
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, ΒΕ ΑΝ! ἐΑΝΠΝν ὙΠ , 
ΠΙυροόεσσὰν : ἐπίπνουν᾽ πῦρ πνέουσαν. 

ἈΝ , ᾿ “ -“ 
Πυρὸς μένος : πῦρ περιφραστικῶς. 

, “ 

Πυρπαλάμην : ὃ ταχέως τι ἐπινοῶν καὶ παλαμώμενος 
ἴσα πυρί. 

-“ ͵ὔ » 

ὅ Πυρπολεῖται : καίεται ἐμπυρίζεται. 
“ ις αὖ 8Ὰ γΡ » Ἂ 

Πυρρίχαις : ταῖς ἐνόπλοις ὀρχήσεσιν. 

Πυρσεύει : πῦρ ἐξάπτει. 

Πυρσεύσασαν : φλέξασαν. 
Γ Ὁ “Ὁ ἶν Ξ 

Ἠυρσοῖ : λαμπάδες" πυρκαΐαι!" λαμπτῆρες" Φρυκτω- 

10 ρίαι. 

Πυρσοκόρσου λέοντος : Αἰσχύλος ἐν Κάρυξι Σατύροις. 
,ὔ “ “ ε 

Πυρσολόφους : τοὺς ἐκ παροπτηθεισῶν βυρσῶν ἱμάν- 

τας τεμνομένους" ᾿Αντίμαχος. 

Πυροῷόρος : σιτοφόρος. 
,ὔ “ ’ 3, 

1ὅ Πυρφόρος : πῦρ φέρων πυρφόρους δὲ ἔλεγον τοὺς 
ε ’ “ 3 “ 

ἱερέας, τοὺς ἐπιβώμιον πῦρ ἀνάπτοντας" ἐν τοῖς οὖν 
, “479 “ ε ,ὔ ε ’ 7 

πολεμίοις εἰώθασι τῶν ἱερέων οἱ νενικηκότες Φεί- 

δεσθαι" ἐπὶ δὲ τῶν παντελῶς ἡττηθέντων καὶ συμ.- 

πατηθέντων ἐν τῶ πολέμωι, εἰώθασιν ὑπερβοληΐ 
ῶ ’ [κέ ’ μὲ “ » Γι σ“ 

20 χρώμενοι οὕτως λέγειν, ὅτι οὕτως ἀπώλοντο, ὥστε 

οὐδὲ πυρφόρος, ταυτὸν δὲ εἰπεῖν ἱερεὺς, ὑπελείφθη 

τωὶ στρατωΐϊ. 

Πυρῶν : φλέγων καὶ καίων. 
, 9. Δ 

Πύσμα : ἐρώτημα. 

φῦ Πύστεις : ἐρωτήσεις. 
- 5, 

" Πυστιᾶσθαι : πυνθάνεσθαι. 
- “- “ ἊἌ “ 

Πύτυλος : ἡ συστροφὴ τῶν χειρῶν" ὅτ᾽ ἂν πυκνῶς 

ἐπιφέρηται. 

Ξ Πυρώνων ἘΠΙ[ης ᾧ Τ͵ρὺσ 5. 
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’ὔ Ἁ “ " »“ 

Πύτυλος : ἡ συνεχὴς τῶν πυκτῶν κροῦσις. 

Πυτίνη : πλεκτὴ λάγυνος"" ᾿Αριστοφάνης. 
’ὔ Ἁ “ , 

Πώγωνα πυρός : τὴν ἀναφορὰν τοῦ πυρός" Εὐριπίδης 

Φρίξω. 

ὃ Πωληταί : οὗτοι τῶν ὀφειλόντων τωῖ δημοσίωι κατὰ 
ῇ , Ἁ Ν -" ,ὔ ὌΝ ὁ Ά 

προθεσμίαν καὶ μὴ ἀποδιδόντων ἐπίπρασκον τὰς 
ΟΕ, Ἔν Ν “ -“ μέ ἈΝ οὐσίας᾽ ὑπέκειντο δὲ τοῖς πωληταῖς καὶ ὅσοι τὸ 

Ν » ’ 5 , ἈΝ 3. “᾿Ξ διαγραφὲν ἀργύριον ἐν πολέμωι μὴ εἰσέφερον" ἔτι 

δὲ΄ καὶ οἱ ξενίας ἁλόντες, καὶ ὃ μέτοικος προστά- 

10 την οὐκ ἔχων" καὶ ὁ ἀποστασίου γραφείς" τούτων 
Ν Ἀ » ’ “ ’ 5" Ν γὰρ τὰς οὐσίας πωλοῦντες, παρεκατέβαλον εἰς τὸ 

δημόσιον. 

Π. ἡ καὶ πωλητήριον :ἡ οἱ μὲ ληταὶ ἀρχή ωὡληταὶ καὶ πωλητήριον : οἱ μὲν πωληταὶ ἀρχή 
Ω , 

τις ἐστὶν ᾿Αθήνηισιν᾽ δέκα τὸν ἀριθμὸν ἄνδρες, εἷς 

15 ἐκ τῆς φυλῆς ἑκάστης" διοικοῦσι δὲ τὰ πιπρασκό- ἧς Ἢ9 ἧς 

μενα ὑπὸ τῆς πόλεως πάντα, τὰ τέλη καὶ μέταλλα 

καὶ μισθώσεις καὶ τὰ δημευόμενα" πωλητήριον᾽ δὲ 
-“ ς "ἢ 3) ΄ ε , 

καλεῖται ὃ τόπος, ἔνθα συνεδρεύουσιν οἱ πωλῆηται. 
΄ “ 

Πωλητήριον : τὸ πρατήριον᾽ οὕτως Ὕπερίδης. 

20 Πωλοδάμνης : πωλοδαμαστής. 
“ἃ -“ ΨΝΕῚ Πωλοῦσιν : “΄ημοσθένης ἐν τωῖ κατὰ Νεαίρας" ἢ ἐν 

-“ “ “ , 6 , 
τηῖ ἀγοραῖ πωλοῦσιν τί ἀποπεφασμένως"" “ἴδυμος 

Φησὶν ἀντὶ τοῦ πορνεύουσι φανερῶς" πωλεῖν γὰρ τὸ 
,ὔ ε ἈΝ “ , Φ δῇ Ἀ ᾿ 

παρέχειν ἑαυτὸν τοῖς βουλομένοις" ὅθεν καὶ τὸ πορ- 
""" ΄, δυο ν 3 , .7 ε Ν δέ “ 

νεύειν, ὁπὲρ ἐστι περνᾶναι" εγὼ ὃξε ᾧημι, οτι 

κυρίως ἔταξε νῦν ὃ ῥήτωρ τὸ πωλεῖν φησὶ γὰρ τὸν 

1 λάννος 3 Οἱ. δὲ 3. «οι 

4 ἃ 86ιηε]. 5. -ηρὸν 6 «γος 
» 

7 πρρᾶναι (ν 6] 58.) 
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Ζ, 3, ϑιθ γὼ δ , ι Ν "“ δ 
νόμον οὐκ ἐᾶν ἐπὶ ταύταις' μοιχὸν λαβεῖν, ὁπόσαι 
ΕῚ ϑὼς 3 δ , “ἢ ϑν Ὁ δ“ ὦ, δ, “" 
ἂν ἐπ᾿ ἐργαστηρίου κάθωνται, ἢ ἐν τηῖ ἀγοραῖ 

“ ι᾿ ,ὕ 

πωλοῦσι τί ἀποπεφασμεένως. 

Πῶλοι καὶ ἐπὶ βοῶν : ̓Αλκαῖος ἐν ᾿Ἱενρῶ ἡ γάμωι" 
- ᾿ “ “ 

ὃ ᾿Ανδράποδα πέντε, πωλικὸν ζεῦγος βοῶν. 
17“. Ἐ Ν , ο , 
ΠΙῶμα : τὸ πότον οὕτως λέγουσιν. 

“ Ψ κὴ δεν δὲ 

Πώμαλα : ἀντὶ τοῦ ποθέν" οἷον οὐδαμῶς" ἔστι δὲ τὸ 
"αν ὔ “᾿ 

μὲν πω Δώριον" τιθέμενον ἀντὶ τοῦ ποθέν" τὸ δὲ 
“ ΕΝ ͵7 Ἂ » 5» , 

μάλα ἢ παρέλκει, ἢ ἐν πω τοις ἐστὶ λεγόμενον. 

10 Πώμαλα : οἴνου μάλα." 
'Ζ. 

Πώρινον : λίθον. 

Πωτᾶσθαι : πετᾶσθαι. 
, 6 “ ,ὔ ᾿ Ὁ «ς 5) 3) 

Πωλάς :" ἀντὶ τοῦ πράσεις᾽ ὝὙπερίδης" ἔστι τὸ ὄνομα 
-“" 7 ᾿ ὔ 

καὶ ἐν τοῖς Σώφρονος ᾿Ανδρείοις. 

18 Τέλος τοῦ π᾿ στοιχείου. 

᾿Αρχὴ σὺν Θεωῖ τοῦ ρ΄ 

“Ραβάττειν : σοβεῖν καὶ τρέχειν καὶ συντόνως7 πο- 

δοκτυπεῖν. Ν 

“Ραβάττειν : ἄνω κάτω ἀντιβαδίξζειν. 

20 ἹΡάγα : ῥῶγα. 

1 ταύτης 

5 ἐνιθρω οὰπὶ Ρῃμποῖ8 δα ΤηΔΓΡΊΠ6 ΠῚ ΓΘίεγαπθι.5, 8] 
8011. σογγθοῖομαπὶ δἀαϊζαγιιβ εγαΐ. 

3 πέμπεται, εἴ Ἰη6. πεται ἔ. 110. ο. 4. 

.« Πῶ μᾶλα εἴ τοοχ μᾶλα. Ῥηπηο πόθεν ργογα ἴοτο. 
5. μᾶλα 6 Αροθμΐ. οπι. στη πράσις 
7 συντόμως 
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ἱΡαγδαῖον : ἄθρουν καὶ πολὺ, ἀπὸ τοῦ καταράσσειν" 

καὶ μεταφορικῶς, ἄνθρωπον ῥαγδαῖον, τὸν πολὺν 

καὶ ἄθρουν" καὶ ὀξὺς ἄνεμος καὶ πολὺς, ῥαγδαῖος. 

“Ράδα : τὰ ῥόδα" ὅθεν καὶ ῥαδινή γ᾽ 

ὃ ἹΡαδια : ὑπόδημια ποιόν. 

ἱΡαδιουργός : οὐχ ὃ γράμματα παραποιῶν, ἀλλ᾽ ὁ 

κακοῦργος ἁπλῶς" καὶ ῥαδιουργία, ἡ περὶ πᾶν 

ὀλιγωρία καὶ εὐκαιρία καὶ θρασύτης" Ξενοφῶν δὲ 

καὶ ἐπὶ εὐκολίας ἐχρήσατο τηΐ λέξει. 

10 ἹΡαθαίνεται : ἀντὶ τοῦ σπείρεται. 

“Ραθαπυγίζειν : τὸ πλατεῖ τωΐ ποδὶ εἰς τὰ ἰσχία 

ῥαπίζειν. 

“Ραθασσόμενοι : ῥαινόμενοι. 

Ῥαιβόν: σκαμβόν' καμπύλον. 

1ὅ ἹΡαικούς : οἱ βάρβαροι τοὺς “Ελληνας" Σοφοκλῆς τηῖ 

λέξει κέχρηται. 

Ῥαίοιτο : φθείροιτο. 

Ῥά : ἀντὶ τοῦ δή" οὕτως Πλάτων. 

ἘΡαγδαῖος : ταχὺς ἢ σφοδρός. 

20 ἹΡαγδαίους : κατὰ μεταφορὰν ἀπὸ τῶν ὄμβρων᾽ τοὺς 

κεκινημένους καὶ σφοδροὺς καὶ βιαίους" ᾿Αντιφάνης 

᾿Αγροίκοις" ἹΡαγδαῖος, ἄμαχος, πρᾶγμα μεῖζον ἢ" 

δοκεῖς" Δίφιλος Πολυπράγμονι" Τί ποτ᾽ ἐστίν ; ὡς 

ῥαγδαῖος ἐξελήλυθεν᾽ ἔστι καὶ ἐν πρυτάνεσι Τη- 

2 λεκλείδου τὸ ὄνομα, καὶ ἐν “αιταλεῦσιν ᾿Αριστο- 

Φάνους. 

Χ 8510, ορορηΐ. οΠ]. “ «-ὠμενοι 
3. δὴ Ἔ ἼΩς. ἵὮι 111: ΟΝ 
5 εἰ --- πολυπραγμονεῖ 
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ἹΡαδαμάνθυος ὅρκος : ὃ κατὰ χηνὸς ἢ κυνός" ἢ πλα- 

τάνου ἢ κριοῦ ἢ τινὸς ἄλλου τοιούτου" Οἷς ἦν μέ- 

γιστος ὅρκος ἅπαντι λόγωι κύων "Ἔπειτα χήν" 

θεοὺς δὲ σιγᾶν" Κρατῖνος Χείροσι" τοιοῦτοι δὲ καὶ 

δ οἱ Σωκράτους ὅρκοι. 

ἹΡάδαμνος : βλαστὸς τρυφερὸς ἢ κλάδος. 

ἱΡῬάδιον : εὐχερές. 

ἱΡαδιουργός : πλαστογράφος" καὶ ὃ κακοῦργος ἁπλῶς" 

καὶ ῥαδιουργία, ἡ περὶ πᾶν ὀλιγωρία, καὶ εὐκαιρία, 

10 καὶ θρασύτης" Ξενοφῶν δὲ καὶ ἐπὶ εὐκολίας ἐχρή- 

σατο τηῖ λέξει. 

ἱΡαιδίως : εὐχερῶς" ταχέως. 

“Ράζειν καὶ ῥύζειν : τὸ ὑλακτεῖν Ἕρμιππος Εὐρώπηι" 

ἹῬυζῶν᾽ ἅπαντας ἀπέδομαι τοὺς δακτύλους" ἀπὸ 

15 τούτου δὲ ἐπὶ τοὺς πικραινομένους καὶ σκαιολογοῦν- 

τας μετηνέχθη Κρατῖνος Δηλιάσιν"᾽ Ἵνα σιωπηῖ 

τῆς τέχνης ῥάξζωσι τὸν λοιπὸν χρόνον" καὶ ἑξῆς" 

ἜΕἜρραζε πρὸς τὴν γῆν" ὁ δ᾽ ἐσκάριζε καπέπαρδε." 

ἱΡαθάμιγγες : ῥανίδες" ἢ ὃ ἀπὸ τῶν ἵππων κονιορτός" 

20 οἱ δὲ σταγόνας. 

“Ραθυμία : ἀμέλεια. 

“Ραΐσας : ὑγιάνας. 

Ραΐσας : ἀντὶ τοῦ ῥαῖον ἔχων ἐκ τῆς νόσου. 

ἹΡαθυμεῖν : οὐχ ὡς ἡμεῖς φαμὲν, τὸ τοῖς ᾿Αφροδισίοις 

95 σχολάζειν. ἀλλ᾽ ἁπλῶς τὸ ἀργεῖν καὶ τρυφᾶν, 

παρὰ τὸ τὰ ῥᾶστα τωῖ θυμωΐῖ διδόναι. 

τ θεοῖς δὲ σιγῶν 5. ῥυζὸν 

3. δειλιασιν 4 ὃ δὲ σκαρίζει κατέπαρδε 

Ρ οί. 395ὃ"Ρ 
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Ὁ Ρακχίζειν: τὸ διαιρεῖν τὰ μέρη τῆς ῥάχεως, ἥτοι 

διακόπτειν, ὡς φησὶ παρ᾽ Εὐριπίδηι. 

ἱΡακετρίζειν : τὸ εἰς τὴν ῥάχιν παίειν" οὕτως Πλάτων. 

ἱΡάκιον καὶ ῥάκος : ἄμφω" Δλέγουδιν. 

ὅ ἹΡακίδαι : δῆμος ᾿Ακαμαντίδος. 

ἱΡάκτρια : ῥαιδίὰ" μικρά" τοὺς καρποὺς ἀπὰράσ- 
σουσα. 

ἹῬάμνος : φυτὸν ὃ ἐν τοῖς χουσιν ὡς ἀλεξιφάρῥῥοκον 

ἐμαδῶντο ἕωθεν" καὶ πίττηι᾽ ἐχρίοντο τὰ σώματα" 

[0 ἀμίαντος γὰρ αὕτη" διὸ καὶ ἐν ταῖς γενέσεσι τῶν 

παιδίων᾽ χρίουσι τὰς οἰκίας εἰς ἀπέλασιν τῶν 

δαιμόνων. 

“Ραμνουσία Νέμεσις : αὕτη πρῶτον ἀφίδρυτο ἐν ᾿Ἄφρο- 

δίτης σχήματι" διὸ καὶ κλάδον εἶχε μηλέας" ἱδρύ- 

1ὅ σατο δὲ αὐτὴν ᾿Ἐρεχθεὺς μητέρα ἑαυτοῦ ὀὖσαν" 

ὀνομαζομένην δὲ Νέμεσιν καὶ βασιλεύσασαν ἐν τωῖ 

τόπωι τὸ δὲ ἄγαλμα Φειδίας ἐποίησεν" οὗ τὴν 

ἐπιγραφὴν ἐχαρίσατο ᾿᾿Αγορακρίτωι τωὴ Παρίωι 

ἐρωμένων" ὃς καὶ ᾿Ολυμπίασι᾽ τωῖ δακτύλωι τοῦ 

20 «“ὸς ἐπέγραψε, Παντάρκης κοωλός" ἦν δὲ" οὗτος 

᾿Αργεῖος, ἐρώμενος αὐτοῦ. 

“Ράμφος : ῥύγχος ὄρνιθος. 

ἱΡαντόν : ποικίλον. 

Ἐ [πο 4. 21.4.6. 4. 

᾿ ἄμφ 1. ε. ἄμφως, φυοά «ἰἴτμπη εχ ἄμφω 8ῃ εχ ἀμφοτέρως 
ἀερταναίαπι 811, ἤθη Πα ιεί. 

2. πίττην 3. παίδων ΡΥΙΠΟ οι ρβογαΐ. 
4 μηλαίας 5 «ἱάσι 

Φ ᾧον ἀοτἄρχης" καλὸς δὲ ἦν 
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'Ραμφάξει: ῥυγχωθήσει. 

ἹῬάξ: θηλυκῶς ἡ ῥάξ' ὃ ὃὲ ῥᾳῳξ, καὶ βαρβαρισμὸς 

καὶ σολοικισμός. 

“Ῥάξαι: ἀντὶ τοῦ καταβαλεῖν οὕτως ᾿Απολλόδω- 
ὅ ρος. 

Ῥάξας: τὸ δὲ ῥήξας οὐκ ᾿Αττικόν᾽ καὶ παρὰ τοῖς 

δικανικοῖς ἐστὶν ἡ χρῆσις. 

ἹΡᾶον: εὐχερές" εὔκολον. 

ἱΒαπίσαι: πατάξαι τὴν γνάθον ἁπληΐϊ τηῖ χειρὶ, ὃ 

10 λέγουσι καὶ ἐπὶ κόρρης. 

ἱΡαπίς: ῥάβδος. 

ἹΡάρ: Τριπτολέμου πατήρ. 

ἱΒάρον :' ἰσχυρόν. 

ἹῬᾶστα : ῥαιδίως" εὐχερῶς. 

1ὅ ἹΒαστώνη : ἀνάπαυσις" τέρψις" τρυφή" εὐκολία ῥα» 

θυμία᾽ ἡδυπάθεια" "Ὁ χαυνότης" ἀργία᾽ εἴρηται καὶ 

ῥαστωνεύειν ἐν τωῖ λη Δίωνος Ῥωμαϊκῶν. 

“Ῥάφανον : τὴν ῥαφανίδα᾽ ᾿Επίχαρμος. 

ἱΡάφανος : κράμβη" ῥαφανὶς δὲ, ἣν ἡμεῖς ῥάφανον. 

20 Ράττει: ἐπιφώνημα χαιρόντων καὶ ὑπορχουμένων. 

Ρᾶον ἂν τις τοὺς ὀδόντας ἠρίθμησεν, ἢ τοὺς δακτύ- 

λους. ὰ 

ἱῬαχάδας:: τὰ δενδρώδη χωρία. 

ἱΒάχετων : τὸ ὄπισθεν τοῦ τραχήλου, ἀφ᾽ οὗ ἡ ἀρχὴ 

ὅδ᾽ τῆς ῥάχεως" Δίδυμος δὲ πλευρόν. 

ἹΡαχϑέντος : ῥαγέντος. 

ἹΡαχίαν: οἱ ᾿Αττικοὶ τὴν ἀκτήν" καὶ τὸν τόπον αὖ- 

ὑ Ασοεηΐ, οἰ. ἢ Τῃς, Κ᾽ 111. ς. 8. 
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τὸν, οἴ προσαράττει τὸ κῦμα" καὶ Θουκυδίδης οὕ- 

τως" οἱ δὲ Ἴωνες τὴν ἄμπωτιν καὶ τὴν ἀναχώρη- 

σιν τῆς θαλάττης. 

ἹΡαχίζειν : τὸ ἀλαζονεύεσθαι" καὶ ῥαχιστὴς, ὁ ἀλα- 

ὃ δών' Θεόπομπος Παμφίληι" Τούτων ἁπάντων ὃ 

ῥαχιστὴς “ημοφών. 

Ραχίζων : διακόπτων" καὶ τοὺς κακούργους ῥαχισ- 

τάς. 

ἹΡάχιν: ὀσφῦν" ἢ τὸ νωτιαῖον μέρος ὃ κανθὺς τοῦ 

10 νώτου. 

“Ραχιστής : ὃ διατέμνων. 

ἱΡάχοι : αἱ μυρικίναι ῥάβδοι. 

ἱΡάχοισιν ὀρχάδος" στέγης : Σοφοκλῆς ὃὲ τοὺς Φραγ- 

μοὺς τῆς ποίμνης. 

18 'Ράχους : τὰς ἀκανθώδεις καὶ τραχείας ῥάβδους λέ- 

γουσιν. 

“Ῥαψωιδοί: τὸ δ᾽ ἔμπροσθεν ἀονωδοὶ ἐκαλοῦντο, ἐπά- 

θλου" αὐτοῖς ὄντος ἀρνός. 

“Ραψωιδὸς κύων : ἡ Σφίγξ᾽ οὕτως Σοφοκλῆς. 

20 ἹΡάψαι : συνθεῖναι. 

“Ῥαψώδημα: ψεῦσμα. 

“Ραψωιδία : φλυαρία λόγων συναφή" ἀδολεσχία. 

“Ραψωιδοί: οἱ τὰ ᾿Ομήρου ἔπη ἐν τοῖς θεάτροις ἀπαγ- 

γέλλοντες" οἱ ἐκλήθησαν οὕτως, ἐπεὶ ῥάβδους ἔχον- 

25 τες ἀπήγγελλον ῥαψωιδῆσαι δέ ἐστι τὸ φλυαρῇ- 

σαι" ἢ τὸ ἁπλῶς λαβεῖν᾽ καὶ ἀπαγγεῖλαι, χωρὶς 
3 , 
εργου τινος- 

τ Ραχοιφιν: ὀ. ᾿ ἔπαθλον δι Ψ͵6, 
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ἜΡάων: εὐθυμότερος᾽ καὶ ἀπήμων. 

Ῥέας πόντος : ὃ Βόσπορος" ἢ ὅτι καὶ ᾿Αδρίας καλεῖ- 

ται ἀπὸ τοῦ εἰσβάλλοντος ποταμοῦ ᾿Αδρίου. 

Ῥεδίων : ἁρμάτων. 

ὅ Ρέζει : θυσιάζει" ποιεῖ" ἱερεύει" παρασκευάζει. 

ΡῬέθος : πρόσωπον᾽ ἐρύθημα μέλος" σπλάγχνον. 

ἹῬΡεῖα : ῥαδίως" εὐμαρῶς" ἰσχυρῶς. 

Ῥεῖα ζώοντες : ἀπόνως καὶ ἀμόχθως. 

ἹῬΡειπαι: ὕρη' Σκυθικὰ, ὅθεν ὁ Βορρᾶς πνεῖ. 

10 ἹΡειτά : ἐν ᾿Ελευσῖνι δύο ναμάτια φερόμενα ἐκ μιᾶς 

πηγῆς καλούμενα ρειτά" οὕτως Σοφοκλῆς. 

Ῥειτῶν τόπος :" ἱερῶν ῥευμάτων. 

“Ρέκος : ζῶμα" ζώνη. 

“Ρελατρεία : ἀναφορά. 

10 ἹΡέμει : πειρῶ ὀδυνᾶ" σήπει. 

ἹΡέξαι : ποιῆσαι" πράξαι" ᾿Αθηναῖοι δὲ θῦσαι" παρ᾿ 

᾿ΕἘπιχάρμω τὸ βλάψαι. 

Ῥέπει : κλίνει. 

“ῬΡερυθμῶσθβαι : ἐσ χηματίσθαι' συγκεκρίσθαι.. 

20 ἹΡεῦμον : βρέφος νεογνόν. 

“Ρηγίνους : τοὺς δειλούς" Ξέναρχος γὰρ, ὁ Σώφρονος 

τοῦ Μιμογράφου" υἱὸς, ἐκωμώδει τοὺς ἹΡηγίνους εἷς 

δειλοὺς, ὑπὸ “Διονυσίου τοῦ τυράννου πεισθείς. 

“Ρηγίνου δειλότερος : 

25 Ῥῆγμα: ἡ κατὰ μῆκος τοῦ τραύματος οὐλή. 

Ῥηγμῖνι : αἰγιαλωΐϊ. : 

5 Της 7 11Π-ς ἃ 1 δρὴ 

5 Ῥειτῶν : τ- 3 Αςεεπηξ, 90Π|. 
ἡ μηνογράφου Σ 8:ς. Βεεβί βεβαμνεΥβι}5. 
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“Ῥήγνυται : διαιρεῖται καὶ διακόπτεται. 
ἹῬήμα: οὐ μόνον ἐπὶ μιᾶς λέξεως λέγουσιν, ἀλλὰ 

ο καὶ ἐπὶ πλειόνων. 

Ῥήναια :' νῆσος πλησίον “ήλου. 

δ ἹῬῆνες : πρόβατα. 

“Ρηξήνορες : ὠνδρεῖοι. 

“Ρηξίφλοια : ῥήξαντα τὸν Φλοῦν. 

“Ῥήσεις : λόγοι. 

Ῥῆσις μακροί : διεξοδιρκκὸφ᾽ λόγος μακρός. 

10 ἹΡῇσις : δημηγορία καὶ συμβουλή" καὶ 

ῥήτορος λόγας" ᾿οὕτως ᾿Αριστοφανης. 

Ρησείδιον : λεξείδιον. 

Ρησικοπεῖν : δημηγορεῖν. 

“ 

ἅλος ὃ τοῦ 

Ῥήσεις καλεῖται τὰ ὑπὸ τῶν εἰσαγομένων προσώ- 

1ὅ πων λεγόμενα᾽ ἀναμέσον δὲ τούτων τὰ ὑπὸ τοῦ 

ποιητοῦ" οἷαν, Τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος. 

“Ῥῆσις: τὸ ψήφισμα: οὕτως Κράτης. 

ῬΡησίαρχος, ὃς ἐρέσει" τὰ θέσφατα: παρ᾽ ᾿Εσιχάρ- 

μωι ἥτοι παρὰ τὴν ῥῆσιν εἴρηται" ἢ ὡς ̓ Ασκλη- 

20 πιάδης ἐν τ΄ τραγωιδουμένων, ἄριστον" αὐτὸν γεγο- 

νέναι ἀλήθειαν εἰπεῖν" ἐγένετο δὲ καὶ ἕτερος. 

“Ρησκόμενον : ἀντὶ τοῦ λεγόμενον: 
ἹΡητόν : Φανεράν. 

Ῥήτορα : καὶ τὴν γυναῖκα" ᾿Αρισταφάνης." 

τ Ασορηΐ. οἴῃ. 3. «χῶς (510) 
Φ Τῆς, ἢ 0,8. 1. 

5 Ρησός : ἀρχός" ὃς αἱρέσει (βριτιῖυ8 6 ἴθ ίβδειμη 

ἰδοΐυβ Δ5ρ6γ.) 
ο 

4 ἀ. τοῖς-τετ εἴρηκε 5. Αοροεηΐ, οἴη. 4 ἀριστ 
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ἹΡητορικὴ γραφή : ἔοικε ῥητορικὴ γραφὴ καλεῖσθαι, 

ἡ κατὰ ῥήτορος γράψαντος (ἢ}" εἰπόντος ἢ πράξαν- 

τὸς παράνομον ὥσπερ λέγεται πρυτανικὴ, ἡ κατὰ 

πρυτανέως" καὶ ἐπιστατικὴ, ἡ κατ᾽ ἐπιστάτου" 

ὅ ἴσως δὲ καὶ κατὰ τοῦτο ῥητορικαὶ γραφαὶ τινὲς 

καλοῦνται, ὅτι κατὰ διαφόρους νόμους αἱ τῶν ῥητό- 

ῥων γραφαὶ εἰσάγονται. 

ἱΡητορικὴ γραφή" ἣν ἠγωνίζοντο οἱ ῥήτορες" οὐ γὰρ 

πάσας ἠγωνίζοντο τὰς δίκας τῶν παλαιῶν οἱ ῥήτο- 

10 ρες, ἀλλ᾽ ἐνίας" ἄλλοι δὲ ῥητορικὴν γραφὴν εἶναι 

λέγουσι τὴν κατὰ ῥήτορος᾽ γινομένην, γράψαντος 

τί, ἢ εἰπόντος ἢ πράξαντος παράνομον" ὥσπεῤ λέ- 

γεται πρυτανικὴ γραφὴ, καὶ ἡ κατὰ πρυτανέως, 

καὶ ἐπιστατικὴ, ἡ κατ᾽ ἐπιστάτου. 

1ὅ ἹΡήτορες : οὐχ οἱ συνήγοροι, ἀλλ᾽ οἱ τὴν ἰδίαν γνώ: 

μὴν λέγοντες" καὶ τὸ πὰρ᾽ Ὅμηρωι οὕτως ὑπο- 

λαμβάνει. 

Ῥῆτρα : συνθῆκαι" λόγοι" ὁμολογίαι" Ταραντῖνοι δὲ 

νόμους" καὶ οἷον ψηφίσματα παρὰ «Αακεδαιμο- 

20 νίοις ῥήτρα᾽ “υκούργου νόμος, ὡς ἐκ χρησμοῦ τιθέ- 

μενος" οἱ δὲ ῥήτρας ὁμολογίας" οἱ δὲ συγγρᾶμ.- 

ματα καὶ ῥητροφύλακας τοὺς συγγῥαμρίατο- 

φύλακας. 

ἘΡήτρας : συνθήκας. 

2 ἹῬήτωρ : τὺ παλαιὸν ἐκαλεῖτο ὁ δήμωι συμβουλεύων" 

καὶ ὃ ἐν δήμωι ἀγορεύων" εἴτε ἱκανὸς εἴη λέγειν, εἴτε 
’ -“ ’ λα. 

καὶ ἀδύνατος" εἴτε καὶ ἀπὸ τοῦ βελτίστου καὶ δι- 

᾿ ὉΠ], ἢ ἦ -ρας 

5. λύτρα ἘΞ [πὸ. ἢ. 19. Ὁ. 2. 
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“ ’ὔ 8... ᾽ , , καιοτάτου συμβουλεύων, εἴτε ἐπὶ οἰκείοις λήμμα- 

σιν καὶ ὃ “Δημοσθένης τοῦτον καλεῖ ῥήτορα, ἐπειδ᾽ 
δ , ΟΥ̓, ε ᾿ Ν Ν ΓΤ ΄ 
ἂν λεγηι ρήτωρ, ἤγεμωὼν καὶ στρατηγὸς ὑπὸ του- 

Ἶ ΠΝ, τ Ν Ν ΕΣ Ν ε ΄ τωι καὶ ἑτέρωθι" ἐγὼ δὲ εἰ μὲν ὡς συμβουλεύων 
ἸΑΥΆ  ὑρι:, ΩΣ ’ πων ὅω δ. ( μ Ὶ 3» 

ὃ ὧὖὑμιν τι αν συμῴερειν ἡγῆται, ρηήτωρ εστίν, οὐτε 
Ε “ », , ΠῚ ΄ “ ᾽ ᾽ ἀρνοῦμαι, οὔτε φύγοιμι ἂν τούνομα τοῦτο εἰ δὲ, 
Ὕ ἢ... Ἁ ν ε τα, δὰ » 7 ΞΞῚ οἵους ἐγὼ καὶ ὑμεῖς δὲ ὁρᾶτε, ἀπαιδεύτους καὶ ἀφ 
ΡΥ , » Ας ἐδρ ῳ- δ ᾿ ὑμῶν πεπλουτηκότας, οὐκ ἂν εἴην οὗτος" ἐγώ" καὶ 

πολλοῖς ψηφίσμασι παραγέγραπται ἹῬητορικὴ" ἐκ 
“ ᾽ ΄ ό 10 βουλῆς, (εἰ) εἰσφέρει τις γνώμην, ἀλλὰ μὴ αὐτὸς 

ἰδίαν τύχην ἡγούμενος. 
ΤΑ , 

“Ρήτωρ: συνήγορος" δικολόγος" καὶ ὃ τὴν ἰδίαν ἀπο- 
’ “ 

φαίνων γνώμην κριτὴς, παρὰ Σοφοκλεῖ. 
ἋἊ ε ἹΡηχιάδαι ἢ ῬΡηχάδαι: οἱ τοὺς καταδίκους εἰς τὰς 

15 ῥαχίας βάλλοντες. 
ΓΝ ΝΥΡΆ ᾽ “Κ᾽ Ξ ᾿ 3 ᾽ ’ " Ρία : ὠἀκρωτήρια᾽ ὄρθια καὶ τὰ εἰς θάλασσαν ἐγ- 

κείμενα. 
ε ΠΥ Α ; Ξ , 9. μὴν ΄ 
Ριγοῖ: ψύχει" συνέχεται ἀπὸ κρύους. 

“Ριζοτόμοι : Φαρμακεῖς" βοτανικοί. 

920 Ῥικνᾶ : ἐρυτιδωμένα᾽ ἀσθενῆ. 

“Ρικνόν : καμπύλον. 

Ρικνός : ὃ πεφρικὼς, παρὰ Σοφοκλεῖ. 

“Ρινᾶν : ἐξαπατᾶν : οὕτως Μένανδοος. 

Ρινόν : βύρσαν" δέρμα. 

95 Ρίνων : ὄνομα κύριον. 

1 ὑμῖν ἴῃ ἡμῖν β8ἰαϊίηι πχμξ, 
2. εἴη {παγα, απ ἠγεῖται (510) οἷος 

4 οὗ ρηπιο ; υἵ 8οτιρίαγιϑ {ποτ οὕτως. 
5. «χῆι, ἔν ΟΠ]. εἰ 6 -μὴ 7. τύχης 
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Ρικνοῦσθαι : τὸ διέλκεσθαι καὶ πὰντοδαπῶς διαστρέ- 

φεσθαι κατ᾽ εἶδος" λέγεται δὲ καὶ ῥιγνοῦσθαι, τὸ 

καμπύλον γίγνεσθαι ἀσχημόνως, καὶ κατὰ συνου- 
, ν Ὁ , ν ),ἐοῳὰπ ὑὸν ἕῳ 

σίαν καὶ ὕρχησιν κάμπτοντα τὴν ὀσφῦν Σοφοκλῆς 

Θ ᾿Ιχνευταῖς. 

“Ῥίπας : ἀνέμου συστροφή. 

Ριπῆς : ὁρμῆς" Φορᾶς" βολῆς. 
ἘΓΡιπίζεται : παρακαίεται. 

ῬΡίψαστις : δειλός. 

10 Ρινώμενος : μυκτηριζόμεινος. 

ῬῬίσκος : ὁ τὰ ἀργυρώματα ἔχων καὶ τὸ πρόχειρον 

ἀργύριον. 

“ῬΡιψάδ᾽ ἀγείρων “᾽ 
« ,ὔ ο΄. 

Ῥοὰς : ῥεύματα. 

1ὅ ἹΡόδια : μύρα. δ 

“Ροδιακὸν καὶ ἱΡοδιάς : εἶδος ἐκπώματος" οὕτως 41- 

Φιλος. 

“Ροδογούνη : γυνὴ μὲν Ὑστάσπου, Ξέρξου δὲ καὶ 4Δα- 

ρείου μήτηρ. 

20 ἹΡοδίων χρησμός : 'Ρόδιοι τηῖ Λινδίαι ᾿Αθηναῖ θύοντες 

καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν διετέλουν (ἐν) τωΐ ναωϊ εὐὖ- 
’ ε » ν᾿ » - Ν ᾿ [δ Ε] ,ὔ 

ὠχούμενοι" οὐκ ἦν δὲ αὐτοῖς ἔθος ἀμίδα εἰσφέρειν 

ἘἘΚΈΕ ἀμίδα᾽ συγκαταινέσαντος δὲ, πάλιν ἀνε- 

πυνθάνοντο, χαλκῆν ἢ ὀστρακίνην᾽ ὁ δὲ ὀργισθεὶς 
» ΄ , Ἀ Ν 7 ΄ 

ῶ5 ἀπεφήνατο, μηδετέραν" διὸ τὴν παροιμίαν τάσ- 

σεσθαι ἐπὶ τῶν περιεργότερον πυνθανομένων. 

ἘΣ Τηδ; ἘΓ119:.ς..5.Ψ ᾿ “Ῥινόμενος 

ἢ Ριψαδαγειρων“ τὰτη ἐἰξεβί νϑῦϑβιι8. 

3. ἐδιετέλουν (816) αἴ οπ). ν 4 Νυ]]α ἰδοιπᾶ. 

Ρλοΐ. 959 
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:Ροδώπιδος ἀνάθημα : ἐν Δελφοῖς ὀβελίσκοι πολλοί" 

᾿Απελλάᾶς" δὲ ὁ Ποντικὸς οἴεται καὶ ἐν Αἰγύπτωι 

πυραμίδα, Ηροδότου ἐλέγχοντος᾽ τὴν δόξαν" ἦν ὃὲ 

Θρᾶσσα τὸ γένος" ἐδούλευσε δὲ σὺν ΑΑἰσώπω 

δ ᾿Ιάδμονι᾿ Μιτυληναίωι" ἐλυτρώσατο δὲ αὐτὴν" 

Χαράξας ὁ Σαπφοῦς ἀδελφός" ἡ δὲ Σαπφὼ 4ω- 

ρίχαν᾽ αὐτὴν καλεῖ. 

Ρόζειν : κυρίως μὲν ἐπὶ τῶν κυνῶν᾽ μεταφορικῶς δὲ 

καὶ ἐπὶ ἀνθρώπων. 

10 ἱΡοθεῖ : ὁρμεῖ. 

“Ρόθιον : ἡ εἰρεσία᾽ καὶ ῥοθιάζειν, τὸ ἐρέσσειν εὐ- 

τόνως. 

ἹΡοδωνιά : ἔστι μὲν ὃ τῶν ῥόδων λειμών" ἄλλοι δὲ 

καὶ τὴν ῥοδοδάφνην οὕτω φασὶ καλεῖσθαι" ἕτεροι 

1δὃ δὲ ἔἶδος ἀμπέλου φερούσης σταφυλὴν παραπλησίαν 

τωῖ ῥόδωι κατὰ τὸ χρῶμα. 

“Ῥόθιον καλεῖται παρὰ“ τὸν ῥόθον τὸν ἐκ τῶν ἢ κωπῶν 

ἀκουόμινον, ὅτ᾽ ἂν σφοδρῶς ἐλαύνωσιν. 

Ρόθιον : τὸ μετὰ ψόφου κῦμα" ἢ ῥεῦμα" σημαίνει καὶ 

20. τὴν εἰρεσίαν καὶ ῥοβιάζειν, τὸ ἐρέσσειν εὐτόνως" 

᾿Αριστοφάνης Βαβυλωνίοις" ---- κατάγου ῥοθιάζων," 

φησίν' καὶ πάλιν᾽ Ναῦς ὅτ᾽ ἀν ἐκ πιτύλων ῥοθιάζηι 

σώφρονι κόσμωι. 

“Ρόθωι : ὁρμηῖ. 
γ φῶ ὦ . “ 

φῦ ἹΡοιάς : Ἰωνες" ἄνευ δὲ τοῦ 1 ῥοάς" οὕτως ᾿Επίλυκος. 

ι ἀπέλλας ΤᾺ 

3. ἀδμονι 4 αὐτὸν 

5. Δοοσρῃηΐ, οὁ.. 6 περὶ 

ἘΦ 4. 7. καταγουροθιάζων 
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Ροιβδεῖ : ἀναρροφεῖ" ἀναρριπτεῖ. 

“Ῥοίβδειν :' ὡς ἐπὶ ῥεύματος" σφοδρῶς" φοβερώς. 

“Ροίδια : ῥοάς. 

Ροιζηδὸν : σφοδρῶς μετ᾽ ἤχου ἀπειλητικόν. 

ὅ ἹΡοῖζος : ῥύμη" ἦχος. 

Ροῖζος : παρ᾽ 'Ομήρωι θηλυκῶς" Πολληῖ δὲ ῥοίζωι 

πρὸς ὄρος τρέπε. 

Ρομβεῖν : σφενδονᾶν. 

Ρόμβον : κίνησιν" ἢ κύλινδρον. 

10 ἹΡόμβος : ὃ ἔχουσιν οἱ ἐπιθειάζοντες ὡς τύμπανον" 
Υ͂ "» 

οὕτως Εὐπολις. 

“Ροδωνιά : ἡ τῶν ῥόδων φυτεία" ἰωνιὰ, ἡ τῶν ἴων. 

“Ροδοδάκτυλος : ῥοδόχρους. 
«ε Ἢ ΄ ἈΝ ἈΝ » ,ὔὕ Ἂ Ζ 

Ῥομῷαία: τὸ μακρὸν ἀκόντιον ἡ μάχαιρα. 

1ὅ ἹΡοπαλίζει : κινεῖ, στρέφει ὡς ῥόπαλον. 

Ῥοπή: κλίσις. 

ἹῬόπτρον : Λυσίας κατὰ ᾿Ανδοκίδου ἀσεβείας" ἔδησε 

τὸν ἵππον ἐκ τοῦ ῥόπτρου τοῦ ἱεροῦ" νῦν τὸν τῆς 

θύρας κρίκον λέγει. 

20 ἹΡόπτρον : ῥόπαλον" ἢ παγίς" ἢ τιμωρία. 

Ροῦν : τὸ ἥδυσμα" Σόλων. 

“Ροφήσομαι : ἀντὶ τοῦ ῥοφήσω λέγουσιν. 
« 4 ς«»-»" »" 
Ροώδης : ῥεῦμα ἔχων. 

“Ρυάχετον : θόρυβον. 

2ὅ ἹΡυάχετον : τὰν ῥέοντα ὀχετόν. 

“Ροίβδην : δαψιλῶς. 

Ῥυγχάσαι: τὸ μυκτηρίσαι. 
ε , Ν ’ » - ὦ 
Ρύγχος : τὸ πρόσωπον Κρατῖνος καὶ ἐτέεροι. 

. 51. ἢ ῥοιζῶι 3. «βι- 
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Ρύδην : δὁρμιήν. ' 

ἱΡύδην : σφοδεῶς καὶ ἀθρόως" οὕτως Κρατῖνος. 

ἱΡύξειν : ὑλακτεῖν. 

Ρυζῶν : πενθών. 

5 Ῥυθμίζει : διατυποῖ" κανονίζει" εὐθύνει. 

10 

1ὅ 

20 

26 

,ὔ », ,ὔ ’ 

ἘῬυθμός : τάξις ἔμιμελος ἀκόλουθος ἁρμονίαι. 

“Ρυμβονᾶν : διαρρίπτειν.᾽ 
ε , - 5 Α ὡν οδ γν 5 , 

Ρυπαίνω : ἀντὶ τοῦ ὑβριζω: Φερεκράτης. 
»" “-“ ᾿Α ᾽ ΠΤ - «“ 

“Ρύπες : πόλις τῶν ᾿Ωλενίων ᾿Αχαιῶν" οὕτως Αἰ- 

σχύλος. 
ε 4 Α «2 Ξ ν Ὁ , ᾿Ὶ “ΨἌ ᾿Ξ 

Ρύπον καὶ ῥύπους : τὰ δεχόμενα τὰἂς σφραγῖδας 
“ , 

οὕτως ᾿Αριστοφάνης.ἦ 
“ ’ 

“Ρυπᾶν : μεστὰ ῥύπου εἶναι. 
« ’ ἈΝ ᾽ 
Ρύππαπαι: ναυτικὸν ἀναφωνημα. 

Δ ΄ 

Ρύπτει : ἀποκλύζει" σμήχει. 
ε ’, Ξ , 

Ρυπτομαι: σμήχομιαι. 
ε ΡΒ ἢ ᾽ Ἂ -“ 

Ρυσὰ: ἢ μάρανσις, ἢ γῆρας. 
ε , ε ὧν 5» 
Ρυσαι : ῥυτίδας ἔχουσαι. 

ε ᾽7ὔ ὁ Ἀ - ΔΛΑ͂Ν . -“ Ε - ’ 

Ρυσήματα : τὰ ἐπὶ τῶν ὄψεων τῶν γεγηρακότων 
’ὔ 

σπιλωματα. 
ε , Ν ἢ Ν ε , ᾿ Ν 5 “ 
Ρύσια : ἐνέχυρα καὶ ῥυσιάξεσθαι" τὸ ἐνεχυριά- 

ζειν. 
ε Ἁ ΄“ ͵7ὔ 

Ρυσίαν : τὴν τών τόξων τάσιν. 

“Ρυσίοισιν : ἑλκυσταῖς. 
ε τ᾿ ᾧ ᾿ -“ Ν᾿ Ν .᾽. 

Ρυστῆρας : καὶ βρυτῆρας" τὰς ἡνίας. 

1 «πεῖ 0 ἢ τ19. τ 

ΟἸοδ8α ἴῃ βυϊηπηὰ μᾶρ. ἃ σογγδοίογ δηίϊᾳ. 
ο 

3 “Ρύπαις " ἀριστ, 

5 Ρυπὰ : (816) 
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“ " , 

ἹΡυτά : εἶδος φιαλῶν" τάχα δὲ οἷον ῥυτίδας καὶ συνα- 

γωγὰς ἐχουσῶν. 
’ὔ ῳ "»" 

Ρυτά : πήγανα᾽ οὕτως Κρατῖνος. 
ε [4 ’ Ξ 5 Κιωυ 

Ρυτά: συνεσταλμένως" εἶδος ἐστε ποτηρίου Ζ4ημιο- 
-» , ἈΝ δε ία ΕΣ ,, ᾽ Θ᾽, 
 σθένης κατὰ Μειδίου: ἐκτεταμένως παρ᾿ ἡμῖν 

λεγόμενα. 
ε ἊΝ ἢ “ Ν δ΄ α Δ... , δὲ ΓΞ 9.5 , Ν 
Ρυτὴηρ: ἁπλώς μὲν ὃ ἱμὰς" κυρίως δὲ ἡνία παρὰ τὸ 

ε΄ ῇ 4, [κι ᾿ Ἁ ᾽ , . " 

ῥύεσθαι τοὺς ἵππους καὶ τοὺς ἀναβάτας, δὃπέρ ἐστι 
, ΩΝ Ν ᾿ς οὐδ “» ᾽ , Ν σωίξειν᾽ ἢ παρὰ τὸ ῥεύειν, ὃ ἐστιν ἀνακόπτειν καὶ 

5 , Ἁ “ 
10 ἄνεγείρειν τοὺς ἵππους. 

ἹΡυτῆρα : ἕλκτικόν" παρὰ τὸ ἐρύειν᾽ καὶ φύλακα. 
« - Ξ δι δω  4᾽ «Ὁ , 
Ῥυτῆρες : χαλινοι" ἡνίαι ἱμάντες. 

“ΡῬυτῆρι κρούων γλουτὸν ὑπτίου ποδός" Σοφοκλῆς. 

Ῥυτίς : ἀσθένεια. 
ε ΄ ὰ ; ΒΒ. ͵ - ’, ε ᾽ὔ 

1 ἹΡυτίσματα : αἱ ἀκέστριαι τῶν διερρυηκότων ἱματίων 
Ἀ , ΄ ε ͵ὔ . ΠΝ Ξ [εἰ 

τὰ αναπληρώματαὰ ρυτίσματα εκαλουν οὕτως 

Μένανδρος. 
ε ΠΥ ΠΝ, »-“ὦν»"»Ὁ" Ἀ “ ε ’, 

Ρυφεῖν : τὸ ῥοφεῖν Ἴωνες" οὕτως ᾿Ιππώναξ. 
ε ’ὔ - 

Ρύψαι : σμῆξαι. 

ἹΡωγαλέον : διεσ χισ μένον. γ 
ε -“ ἊΝ “ 

Ρῶμα : ὅρμημα. 
« -“ Ἀ ε ε “ Ἀ ᾽ ᾽ 

Ρῶώμα: τὴν ῥώμην" ὡς γνῶμα, τὴν γνώμην. 
ε ͵ Ἵ “-“ 

Ῥωμαλέως : ἰσχυρώς. 
ε ’ ὦ ’ 

Ῥωμη : ἰσχύς. 

95 Ῥώξ: κόκκος. 
“ - Ἂ ’ Ἁ ΄ 

ἹΡῶπες : δασεῖα ὕλη ἢ κατάκομος καὶ σύμφυτος 
, 

τόπος. 

τ᾿ κρούων : γ. 6ϊ5ΐ. 
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ἱΡῶπος : μίγμα' χρώματα, ὅσα βαφεῦσι, ζωγράφοις, 

μυρεψοῖς χρησιμιεύει" ὅθεν ῥωποπώλης, ὃ μυρο- 

πώλης ἦ τινὲς δὲ καὶ τὸν παντοδαπὸν φόρτον, ῥῶ- 

πον εἰρήκασιν. 

ὃ Ῥῶπος : μηθενὸς ἄξιον. 

ἱΡώπος καὶ γέλγη : ὁ ποικίλος καὶ λεπτὸς Φόρτος. 

“Ῥώσαι: ῥῆξις. 

“Ρῶσβαι: σπουδάζειν. 

“Ρωστήριον : παρορμητήριον. 

10 ἹῬωχμός : ῥῆγμα γῆς. 

, ζω ὁ τ 
Τέλος τοῦ ρ στοιχείου. 

3 Ν Α " βεν ττ 

Αρχὴ σὺν Θεωΐϊ τοῦ σ. 
“ ’, “- “ Σῶᾶ: περισπωμένως τὰ σῶα" εἴρηται δὲ ἐπὶ θηλυκοῦ" 

“ , ᾿ ’ 

σᾶ ἡ πόλις" οἷον σώα' ἡ πόλις. 
τ δε Ἀ “ ,ὔ ’ 5, " " 

15 Σά : τὰ σῶα λέγουσι μονοσυλλάβως, ἀπὸ τοῦ σῶα 

συναιροῦντες" καὶ τὸν σῶον καὶ σῶν" καὶ σῶοι, 
" ’ “ 

σοῖ" παρὰ δὲ Θουκυδίδηι δισυλλάβως σώοι. 
κ' δι 5. ν “- , δὲ «ἢ , “ ᾿ Σμικρὸς᾽ ἐν σμικροῖς, μέγας δὲ ἐν μεγάλοις ἔσομαι 

Α Ν 3 ΄ ϑ» δ Ν ,ὔ ϑιὼ Ὁ ΄, ν 5 καὶ τὸν ἀμφέποντ᾽ ἀεὶ φρεσὶ δαίμον᾽ ἀσκήσω : εἰ 
δ Ν Στ" ᾿ 5..Ἁ 3 δ.χὰ ες 90 μικρὰ ἡ τὰ περὶ ἐμὲ, καὶ αὐτὸς ἐκ τῆς ἀνάγκης 

δ" ΗΕ, δὲ , ψ ὦ ᾿ ΓΙ ἔσομαι μικρός" εἰ δὲ μεγάλα, εἰκότως ἐπαρῆήσομαι 
’ὔ ,ὔ ’ὔ 

καὶ μεγαλοφρονήσω, καὶ τὴν περιέπουσάν με τύχην 
Μ - " οἴσω τηΐϊ διανοία. 

Ξ Το Ὁ ΒΡ ΕΟ ᾿ σῶα 3. σὸν 
5. ΟἸοβϑβα ἴῃ ππᾶγρ. ἃ τη. ἀπι14. ἄγ ἴῃ ἀνάγκης, οἵ ἁ εἱΐ. ἴῃ 

μεγάλα ἀὈ 56,588. 
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Σαβαρίχιν : τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον Τηλεκλείδης. 

Σαβέκ: ἄφεσις ἀπὺ τῆς Σύρας. 

Σαβοί: “Δημοσθένης ὑπὲρ Κτησιφῶντος" οἱ μὲν 

Σαβοὺς λέγεσθαι τοὺς τελουμένους τωΐ Σαβαζίωι, 
ἢ Ἐ ΄ " , ᾿ “- 7χγ7 

δ᾽. τουτέστι τῶ Διονύσωι" καθάπερ τοὺς τωῖ Βάκχωι, 

Βάκχους" τὸν αὐτὸν δὲ εἶναι Σαβάξιον καὶ 41ιό- 

νυσον φασίν" οὕτως δέ φησι καὶ τῶν Ἑλλήνων 

τινὲς τοὺς Βάκχους Σαβοὺς καλεῖν Μνασέας δὲ ὃ 

Πατρεὺς υἱὸν εἶναι φησὶ τοῦ “Διονύσου Σαβάξιον." 

10 Σαβοὺς καὶ Σαβὰς καὶ Σαβαξζίους : τοὺς βακχεύοντας 

τωΐ Σαβαζίωι" τὸ γὰρ σαβάζειν τωῖ θεωῖ τοῦτο" 

ὑπὸ δέ τινων ὃ Διόνυσος Σαβὺς καλεῖται. 

Σαβύττης : ξυρήσεως εἶδος. 

Σαβάξαι : διασαλεῦσαι. 

10 Σάβυττος :" τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον ἀπὸ τοῦ σάττεσθβαι 
Ἀ ’ὔ ε Ἁ ,ὔ 

καὶ βύεσθαι, ὡς καὶ σάβθη. 
ἮΝ" , ἐν: Ἀ ,ὔ Ἀ δί Σαγγάριος : ποταμὸς Φρυγίας καὶ Λυδίας. 
τ'΄ Ξ ᾿ Ἂ , 
“αγαρις : κοπὶς ἢ πέλεκυς. 
-'' ὃ .2 ΄ " 
Σάγδας :᾿ μύρον τί. 

90 Σάγη : τὸ πλῇθος. 
, , «3 ᾿ ᾿ - ᾿ 

Σάγη φερέσβιος : τὸν πρὸς τροφῆς παρασκευὴν 

θύλακον. 
τ'' ὡ ε ἥδ. ς σ΄“ Δ , ὃ 

Σάγη : ἡ πανοπλία᾿ οὕτως δΜἰενανδρος. 

Σαγήνη : πλέγμα τί ἀπὸὺ σχοινίων εἰς ὑποδοχὴν 

δ ἰχθύων. 

" Σάγμα : τὸ τῆς ἀσπίδος ἔλυτρον. 

 σαβάδιον 3. Αςοεπί, οπι. δ 15. 

3 Σάγη : Φ. αἰ8ῖ. δ ἴης, {.118..0..5. 
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Σάγρα: αἱ τοῦ 7 

ἀλήθεια" οὕτως Κρατῖνος." 

Σάγρα : ποταμὸς ἐν ᾿Ιταλία" καὶ τόπος ἀφ᾽ οὗ ἡ 

παροιμία" ἀληθέστερα τῶν ἐπὶ Σάγρα. 

ὃ Σάθων : ὑποκόρισμα παιδίων ἀρρένων" οὕτως Τηλε- 

κλείδης. 

Σαθρὸν, οὐ σαβακὸν χρὴ λέγειν. 

Σαικονῆσαι : ἀντὶ τοῦ κινηθῆναι" ᾿Αριστοφάνης." 

Σαίνει : κολακεύει" σείει" ὡς ἐπὶ τῶν κυνῶν σαινόν- 

10 των τηϊ οἰκείαι οὐραῖ. 

Σαίνεσθαι : κολακεύειν. 

Σαίνουροι : τὰς οὐρὰς σείοστες. 

Σαίρει : κοσμεῖ ἢ χαίρει. 

Σαίρειν :" οὐ σαροῦν᾽ μᾶλλον δὲ κορεῖν λέγουσιν" καὶ 

15 ἀκόρητον, τὸν ἀσάρωτον" καὶ κορηθῆναι" καὶ τὸ 

σἄρον, κόρυθρον" καὶ κόρημια, τὸ κάθαρμα. 

Σάκαι : ἔθνος Σκυθικόν. 

Σάκας : ἐπεκαλεῖτο ὃ τραγωδοποιὸς ᾿Ακέστωρ, ὡς 

ξένος καὶ βάρβαρος" οἱ γὰρ Σάκαι Σκυθικὸν γένος. 

20 Σακέλλιον : βαλάντιον. 

Σακεσφόροι : ὁπλοφόροι" Ἱ μον 

Σακεύουσι : τὸ ὑλίζουσι" 
, 6 ΕΣ " 

Σακυφάνται : οἱ πλέκοντες τοὺς γυργάθους Ἴ τῶν 

’ 

ρ᾽ ροδοτωι. 

«ἱ. ε λινούφων οἱ τοὺς σάκκους ὑφαίνοντες. 

[τὰ Πι5. Ὠἶδὶ αιοά ἀλήληθεια (8]ς), εἰ ροϑὲ Κρατῖνος 
Ριυιποία ΟἸ 1, ατιδ5 ἀγί]ο}}} ἢ πθηλ ἀθϑιρηδγ βοϊθηΐ. 

5. ἀριστογ ἦ Σαιρεῖν 

-οτον 5. ηὐλίζουσι --- ἡρωδότωι 
Σακηφ. 

ΕΝ 

ό 
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’ὔ 

Σακίζειν : τὸν τρυγώδη διὰ σάκκου καὶ στρέβλης 
-“ .{ , 

θεῖν οἶνον" οὕτως Λυκόφρων. 
3 -“" ΄ Ἄ - ε ",; Σακοδερμιίτης : Σοφοκλῆς" Τρωΐλω!ι" οἱ μὲν τὸν ὄφιν" 

ε ς Ἂν οἱ δὲ σκώληκα τὰ δέρματα διεσθίοντα᾽ ἄμεινον δὲ 
-“ “ 

ὃ τὸν ἐπὶ τωῖ δέρματι χαλκὸν ἔχοντα᾽ παρ᾽ ὅσον τὰ 

σάκη ἐπίχαλκα. 
ο ᾽ 

Σάκος : ὅπλον" ἀσπίδα. 

Σάκτρα : φορμὸὺς, ἀπὸ τοῦ σάττεσθαι"" οἱ δὲ τὸν τοξι- 
.᾿ Ἕ 

κὸν κάλαιμιον- 

10 Σάκος : οἱ ᾿Αττικοὶ λέγουσι διὰ τοῦ ἑνὸς κ. 
“ 2 .6 ᾿ ’ 

Σακτὸς :᾿ ὃ τεθησαυρισμένος καὶ πολύς. 
- ’ 

Σαλαάβην : Σοφοκλῆς τὴν ὀπήν. 

Σαλαβακχώ : πόρνης ὄνομα. 

Σάλα : φροντίς" οὕτως Αἰσχύλος. 

15 Σαλακωνία: ἀλαζονεία" " ὑπὲρ τὸ δέον᾽ καὶ σαλα- 
΄ 4 

κωνίσαι," ἀλαζονεύεσθαι ἀλαζόνας δὲ ἔλεγον τοὺς 

ψεύστας καὶ μεγαλαύχους. 
, ἐν ΄ ’ , 5ἢ 

Σαλάκων :ἢ προσποιούμενος πλούσιος εἶναι, πένης ὦν. 
,ὕ ες ͵ ἐ ψ, ὁ 7, 

Σάλος: σαλευμος" ταραχος᾽ καὶ ἢ ᾧροντις. 

20 Σαλαμίνιος : ὁ ἐκ τῆς Σαλαμινίας καλουμένης νεὼς 
“᾿. ἢ , ε ὃὲ μῳ τ΄ ΄ ᾽ βοὶ 5. ἢ ἐρέτης" οἱ δὲ ὅτι Σαλαμίνιοι ἀγαθοὶ ἐρέται. 

Σαλάμβη : ὀπή καπνοδόκη" οὕτως Σοφοκλῆς. 
Σ ΔΒ Σαλμάκιον : κοσμαρίου" τί γένος. 

, ᾽ ΄ 

Σαλαμός : ἀλαζών. 
εν ’ , 

25 Σαλμυδησός :7 αἰγιαλὸς καὶ ποταμὸς Εὐξείνω πόντωι. 

- οὐδ 1 σαίτεσθαι 3 Σάκτος εἰ ποία. , ἴῃ τη. 

ἘΠΙΠΟΟΣΟΞΙ {181 Ὁ. 4. 4 -γῆσαι 5 Σαλακών 

Φ Ὅυο ρυμποῖα βυρτὰ σ, 0 δαάεπι πιᾶπὰ αἱ νἹ δίῃ. 

7. «δισός 
Ρλοί. 98 
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Σαλοῦσα: φΦροντίζουσα᾽ σάλα γὰρ ἡ φροντίς. 

Σαλπίττει : ἀντὶ τοῦ σαλπίζει. 

Σάμακα : ᾿Ερατοσθένης ἀπέδωκε τὸν Φορμιόν᾽ ἄμεινον 

δὲ τὸν τοξικὸν κάλαμον" οὕτως Λύσιππος. 

δ᾽ Σάμαιναι :' πλοῖα σάμια ὗσιν ἐμφερεῖς τὰς πρώρας 

ἔχοντα. , 

Σαμακιν : κομάρου τι γένος τοῖς νεωτέροις. 

Σάμβαλα : ὑποδήματα. 

Σαμβύκη : εἶδος ὀργάνου μουσικοῦ. 

10 Σαμιακὸν τρόπον : Κρατῖνος ᾿Αρχιλόχοις" εἰσυαμιαν 
ἐπισκώπτων μιννύω“᾽" ναυσὶ γὰρ ἐμφερεῖς εἶχε τὰς 

πρώρας τὰ τῶν Σαμίων πλοῖα, εἷς Χοιρίλοχος ὃ 

Σάμιος. 

Σαμικόν : ἀντὶ τοῦ Σάμιον. 

1ὅ Σαμίων ὁ δῆμος (ἐστὶν,)" ὡς πολυγράμματος : ̓Αρι- 

στοφάνης" Βαβυλωνίοις" ἐπισκώπτων τοὺς ἐστι- 

γμένους" οἱ γὰρ Σάμιοι καταπονηθέντες ὑπὸ τῶν 

τυράννων, σπάνει τῶν πολιτευομένων, ἐπέγραψαν 

τοῖς δούλοις ἐκ πέντε στατήρων τὴν ἰσοπολιτείαν" 

90 ὡἧς ᾿Αριστοτέλης ἐν τηῖ Σαμίων πολιτεία" ἢ ὅτι 

παρὰ Σαμίοις εὑρέθη πρώτοις τὰ κδ΄ γράμματα 

ὑπὸ Καλλιστράτου, εἷς "Ανδρων ἐν Τρίποδι" τοὺς 

δὲ ᾿Αθηναίους ἔπεισε χρῆσθαι τοῖς τῶν ᾿Ιώνων 

γράμμασιν" ἄρχειν" οἱ δ᾽ ̓ Αθηναίοις ἐπὶ ἄρχοντος 

. Ασοοηί. οαθ. απ σαμιαυσιν, δγᾶβο δροθηΐα (εἰγοιπηι- 
βοχο, αἱ ν]ἀδίιΓ) βιρτα υ. [ορϑηάιιπι Σάμια" ὑσὶ---- 

ὅ Νοίαᾳ ἴῃ πιᾶγο. Ὑ΄ δγϑιιβ8 ἱπορὶΐ χοις, ἀθβϑιηϊ μιννύω, 8ῖηε 
ἰᾳσιιπα. (ὐοτγγιρίεϊα Ἰριίαγ, ποι ἀδἴδοξιιθ, ἱπάϊοαίαγ, 

:. Οἱ. ἐστιν ΦοΌγοις (810) 
ἡ εἴσω τ: ἢ Τῃο. σιν ἢ. 1146. 1. 
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Εὐκλείδου" τοὺς δὲ Βαβυλωνίους ἐδίδαξε διὰ Καλ- 

λιστράτου ᾿Αριστοφάνης ἔτεσι πρὸ τοῦ Εὐκλείδου 
ιν. ᾽ , τ ᾿ Ν “ ’ ε -" καὶ ἐπὶ Εὐκλέους᾽ περὶ δὲ τοῦ πείσαντος ἱστορεῖ 

ε “ “ 
Θεόπομπος" οἱ δὲ ὅτι ᾿Αθηναῖοι μὲν τοὺς ληφθέντας 

δ ἐν πολέμω Σαμίους ἔστιζον γλαυκὶ, Σάμιοι τῇ 
,ὔ “5 δ, ...Ἃ ’ πὶ. «Ν, ’ 

Σαμαίνη, ὅ ἐστι πλοῖον᾽ δίκροτον ὑπὸ Πολυκράτους 

πρῶτον παρασκευασθὲν τοῦ Σαμίων τυράννου, ὡς 
᾿΄σς- 4 , 

Λυσίμαχος ἐν β' Νοστῶν᾽ τὸ δὲ πλάσμα “ούριδος 
ε Ν Ἀ , 2 ’ οἱ ὃὲ τὴν Σάμαιναν᾽ νόμισμα εἶναι. 

10 Σαμφόρας : ἵππος χαρακτῆρα ἔχων ἐνκεκαυμένον 
’ ε ’ὔ Ἁ ’ 

σίγμα, ὡς κοππατίας καὶ βουκέφαλος. 

Σανδαλοθήκην : οὐ σανδανοθήκην λέγουσιν. 
δ) ἂὲ “ , 

Σάνδυξ : χρώμα κόκκινον. 

Σανίδα : τὸ δεσμωτικὸν ξύλον. 

16 Σανίδα : τὸ λεύκωμα ὅπου αἱ δίκαι λέγονται. 

Σαννίονον : τὸ αἰδοῖον" ἀντικέρκιον᾽ παρὰ τὸ τηῖ κέρ- 

κωι σαΐνειν. 

Σανίς : καὶ ἐν ηἷ τοὺς κακούργους ἔδουν, καὶ ἐν ηΐ τὰς 

δίκας ἐνεχάραττον᾽ τὸ μὲν ἐν Θεσμοφοριαζούσαις" 

90 τὸ δὲ ἐν Σφηξὶ" δεδήλωται. 
.4 Ν ΠΕ “ -“- 

Σανναν :" τὸν μωρόν οὕτως Κρατῖνος. 

Σάξας : ἀντὶ τοῦ ἁμάξας" οὕτως Εὔπολις. 
οι 5» Ἀ «ε Ὁ 

Σαπέρδης : ἰχθὺς ὁ κορακῖνος. 

Σαπρόν : οὐ τὸ μοχθηρὸν καὶ φαῦλον ἀλλὰ τὸ πα- 

26 λαιόν᾽ Εὔπολις. 

᾿ γλαυχισαμιοι τῇ σαμενῆς ἐστι ποιὸν 

2 σάμαινα 5 σφιγξὶ 
ον 

2 Σάννὰν 8ϊς, ἂν σοτῃρεπά. 1. 6. ΣΣάνναν, ΟΡΙΠΟΓ. 

5. τοῦ ΟΠ. 
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“ΠῚ ᾿ς ΥἶὟ , 
Σάκαι : ἔθνος Θράκιον. 

’ ὰ ἈΝ “- :Ὸ οὦ « Ν “ Ἄ 

Σάραβον: τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον οἱ κωμικοὶ καλοῦσι 
ΨΥ, ᾿ ἐάν ᾿ οὐ Τα ᾿ Ν “- καὶ σάκταν᾽ καὶ σάβυτταν᾽ καὶ σέλινον" “καὶ ταῦ- 

ρον καὶ ἕτερα πολλά. 
χω δὰ , ͵ 

ὅ Σαράβαρα : ἐσθὴς Περσική" ἔνιοι δὲ λέγουσι βρακία. 
, 5 κ 5 «Ὁ 

Σαβαρίχη : γυναικὸς αἰδοῖον. 
’ Ε Ν ᾿ , 

Σάραπις: χιτῶν Περσικὸς μεσολευκος. 
΄ ὙΜῈ ιν , Μ δ 6 ΄ 

Σάραφιν: ἐμπρηστάς" ἔμπυρα στόματα ἢ θερμαί- 

ψοντας. 

10 " Σαργάναισι: δεσμοῖς. 
, - ’ὔ , 

Σαρδαναπάλους : ἐν β' Περσικῶν δύο φησι γεγονέναι 
,ὔ .ο ’ “ 

Καλλισθένης, ἕνα' μὲν δραστήριον καὶ γενναῖον, 
37 , Ω δ , 
ἄλλον δὲ μαλακόν" ἐν Νίνω" δ᾽ ἐπὶ τοῦ μνήματος 

Αι... ἐσὺ “2 ἃ , ΡΥ ,» - 
αὐτοῦ τοῦτ᾽ ἐπιγέγραπται" ᾿Ανακυνδαράξου παῖς 

, ἤ “", 

15 Ταρσόν τε καὶ ᾿Αγχιάλην ἔδειμεν᾽ ἡμέρηι μιηῖ 
ΝΜ , ᾽ « , »᾿ ΣᾺΝ ,ὔ ω 

ἔσθιε, πίνε, ὕχευε, ὡς τά γε ἄλλα οὐδὲ τούτου ἐστιν 
»} ὃ , “ ω-᾿ ,ὔ ᾽ ͵ἤ " 
ἄξια" τουτέστιν τοῦ τῶν δακτύλων ἀποκροτήματος 

᾽ Ἁ -" ’ὔ » “ 

τὸ γὰρ ἐφεστὼς τωῖ μνήματι ἀγαλμα ὑπὲρ τῆς 
ΨΥ ᾿ “ , οἰ νοδλ δὰ 

κεφαλῆς εἐχον τὰς χείρας πεποίηται, ὡς ἂν ἀπολης- 
“ -“ ’ “ 

90 κοῦν τοῖς δακτύλοις" ταυτὸ καὶ ἐν ᾿Αγχιάλωι τηϊ 
μὰ »" , Ὁ " -“ 

πρὸς Ταρσωΐῖ ἐπιγέγραπται, ἥτις νῦν καλεῖται 
“4 Ζεφύριον. ᾿ Ξ 

Σαρδάζων : μετὰ πικρίας γελῶν. 
,ὔ ͵ὔ π ͵ὕ "» ΟὟ »"᾿ Βι δ... ,ὔ "“᾿ 

Σαρδόνιος γέλως : παροιμία ἐπὶ τῶν ἐπ᾽ ὀλέθρωι τωῖ 
-“ - 0 Ὲ7Ζ6Ά ΠῚ , »- 

25 σφῶν αὐτῶν γελώντων᾽ ἣν Ζήμων μὲν διαδοθῆναι, 
ῳ « ᾿ , “-“ ,ὔ 

ὅτι οἱ Σαρδόνα κατοικοῦντες, αἰχμαλώτων τε τοὺς 

καλλίστους καὶ πρεσβυτέρους ὑπὲρ ἑβδομήκοντα 

Ἂ [ης. {.. 114. ο. Ὁ, Σαργάνεσι 51]ς. 
Ν) ι ἄγιοι 1. γίγνω ᾿ λλὴν ἔδει μὲν 
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ΡΞ ͵ "», - " “ Αξ ἔτη τω Κοόνωι ἔθυον, γελῶντας, ἕνεκα τοῦ τὺ 
ΕΣ Ε “  Ξ -" Ἁ Ἁ 

ἔπανδρον ἐμφῆναι Τιμαῖος δὲ τοὺς ἱκανὸν βεβιω- 
,ὔ ͵ " Ν -- ῇ ,ὕ γ΄» ὦ τὰ 

κότας χρόνον ἐν Σαρδοῖ συνωβουμένους σχίζαις ὑπὸ 
- - Δ Μ Γ ΄ -“- 

τῶν υἱῶν, εἰς ὃν ἔμελλον θάπτεσθαι βόθρον, γελᾶν᾽ 
ΒΌΝΙΝ προικὶ “ , Ν Ἄδοκι δος ᾿ ᾿ οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ σεσηρέναι μετὰ ἀνοίας" καὶ Φασὶν 

ΕΣ ᾿ Β. 4 5» ᾿ ἊἫΥ "» ΄“- 

ἄλλοι τε και Κλείταρχος, ἐν Καρχηθόόνι εν ταις 
᾿Ξ “ὌΝ “ κ ἘΠ ΞΞ " 

μεγάλαις εὐχαῖ. παῖδα ταῖς χερσὶ τοῦ Κρόνου ἐπι- 
, “αν δ Ν ἽΡΡ" , " βέντας ἵὸρυται δὲ χαλκοῦς, προβεβλημένας ἔχων 

“ δῖ Ἵν , ΨΩ, ,ὔ ξ 

τὰς χεῖρας, ὑφ᾽ ὦ κρίβανος" ἔπειτα ὑποκαίειν᾽ ἢ τὸν 
’ - - - 

δὲ συνελκόμενον ὑπὸ τοῦ πυρὸς δοκεῖν γελᾶν" Σι- 
“ Ν ΄- ε ΄ 

μωνίδης δὲ τοῦ σιαλον τον ᾿Ηφαιστότευκτον Σαρ- 
’ ο, ’ “ , 

δονίους οὐ βουλομένους περαιώσαι ἢ πρὸς Μίνωα 
᾿] “ ΄ ε Ὰ -“ 

εις πυρ καθαλλόμενον, ως ἂν χαλκοῦν, προστερνι- 
ϑ -“ "» ΄ " 

ζόμενον ἀναιρεῖν ἐπιχάσκοντας" Σειληνὸς" δὲ ἐν ὃ 
- ,ὔ 

τῶν περὶ Συρακύσσας, λάχανον εἶναι παρὰ Σαρδο- 
7 κεἈι , 3 , Μ “ Ἀ ,ὔ 

νίοις ἡδὺ, σελίνωι ἐμφερές" οὗ τοὺς γευσαμένους 
Ν Ἁ ΄ “ 

τἄς τε σιαγόνας καὶ τας σάρκας αὐτῶν ἀποὴδάκ- 
. ἊΝ Α 3,. Δ “- - « Α 

νειν" ἔνιοι ὃὲ τοὺς ἐπὶ κακῶ γελῶντας, ὡς καὶ 
Ἀ ἢ “ὦ ᾧ Α ΄Ν ν Ἀ 

᾿Οδυσσέα φησὶν Ὅμηρος --ομείδησε δὲ δῖος ᾽Οδυσ- 
Ἁ “""ηΕ κῃ Ἀ Ε »“ -᾿ - μ. 5» ͵ 

σεὺς Σαρδόνιον" καὶ ἐν ἄλλοις --οῇ δ᾽ ἐγέλασσε 
, »ἊᾺΝ , Ὃ΄ Ι] 7 ,ὔ 

Χείλεσιν, οὐδὲ μέτωπον ἐπ᾽ ὀφρύσι κυανέηισιν 

᾿Ιάνθη. 
πλλΣ . 7 ἜΜΕΙΓ ὙΠῸ ΞΟ ΡΨ, “αρείσας: τὰς τῶν γειίλων σάρκας. 

Σάρητον: βαρβαρικὸς χιτών. 
᾿ ,ὔ - - » ,ὔ “- 

ὧδ Σάρρισσα: εἶδος ἀκοντίου ᾿Ελληνικοῦ. 
ν᾿ ῳ ,ὔ ὰ ν ’ Ἀ 6 -- “ 

Σαρκάζων : μετὰ πικρίας καὶ θυμοῦ γελῶν. 

" γελῶντες, Ξε ες ριιησί5 ἀδηηη. εἴ ὡς 5ϊα!1πν ΒΌρΓΑδΟ, 

Σ ἔξ, τοῦτο Ἔν ε “ Νοίῖὰ σῇ τ, 

5 Το, ἢ 114} 5: 5. σέλινος---συχόσσας---σαρδονοις 
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Σαρπηδών: μεγάλη καὶ Σαρπηδόνιον δέσμα, τὸ 

μέγα. 

Σαρπηδὼν ἀκτή : ἄκρα τῆς Θράκης" κρατίστην" με- 

γάλην" καὶ νῆσος πρὸς τωῖ ᾿Ωκεανωῖ, ἐν ηἷ αἱ 

δ ΤΡργόνες." 

Σαρωνία : Αρτεμις" ἀπὸ τοῦ ἐν Τροιζῆνι" Σαρωνικοῦ 

πελάγους. 

Σάσσειν : καθοπλίζειν. 

Σάτραι : σατράπαι. 

10 Σασσέτω : καθοπλιζέτω᾽ παρὰ τὴν σάγην. 

Σάτραι: Αἰθιόπων γένος. 

Σατράπης : ἀρχηγός" στρατηγός. 

Σατυρικὰ δράματα : πλείονα ἦν ἔθος ὑποκρίνεσθαι, 

ἐν οἷς μεταξὺ ταῦτα ἐμίγνυον πρὸς διάχυσιν. 

1ὅ Σάτυρος : χορευτής. 

Σαῦλον: τρυφερόν. 

Σαυλοῦσθαι: θρύπτεσθαι" ἁβρύνεσθαι. 

Σαύνιον : ἀκόντιον βαρβαρικόν. 

Σαυρωτῆρσιν : τοῖς στύραξιν" τοῖς" ὄπισθε τῶν δορά- 

20 των. 

Σαυτὴν ἐπαινεῖς, ὥσπερ ᾿Αστυδάμας ποτέ: ᾿Αστυδά- 

μα τῷ Μορσίμου εὐημερήσαντι ἐπὶ τραγωιδίας 

διδασκαλίαι Παρθενοπαίου δοθῆναι ὑπ᾽ ᾿Αθηναίων 

εἰκόνος ἀνάθεσιν ἐν θεάτρωι᾽ τὸν δὲ εἰς αὐτὸν ἐπί- 

ῷ5 γραμμα ποιῆσαι; ἀλαζονικὸν τοῦτο ΕἾΘ᾽ ἐγὼ ἐν 

κείνοις γενόμην," ἢ κεῖνοι ἅμ᾽ ἡμῖν, ΟἹ γλώσσης 

τύ ςγαις ἢ τρυζ. 

3 Σατυρικά: μετὰ π. 4 τῶν 
ἈΣΠπσι ἐχαθάτιει δ: 5. δὲ ἀὐά!ι. δ γενοίμην 
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τερπνῆς πρῶτα δοκοῦσι, φέρειν: 'Ὥς ἐπ’ ἀλη- 

θείας ἐκρίθην ἀφεθεὶς παράμιλλος" Νῦν δὲ χρό- 

νω προέχουσ᾽, ωἷ φθόνος οὐχ ἕπεται διὰ γοῦν 

τὴν ὑπερβάλλουσαν ἀλαζονείαν παραιτήσασθαι 

ὅ τὴν ἐπιγραφήν καὶ παροιμία παρὰ τοῖς κωμικοῖς 

ἐγένετο, ὡς παρὰ Φιλήμονι" λέγεται δὲ καὶ κατὰ 

ἀποκοπὴν τὸ, σαυτὴν ἐπαινεῖς. 

Σάφα: σαφῶς" Φανερῶς. 

Σαφήνισον : σαφέστερον λέγε." 

10 Σαφής : ἀντὶ τοῦ σαφοῦς. 

Σβέσαι: παῦσαι. 

Σέβας: τιμή" ἔκπληξις. 

Σεβίζει : σέβεται. 

Σεβαστός : προσκυνητός. 

1 Σέδας : καθέδρας. 

Σέες : οὐχὶ σῆτες" καὶ αἱ πτώσεις σέων σῆσιν' 
, Ξ “ ᾽ “ 

σέας" οὕτως ᾿Αριστοῷφανης. 

Σείεις : διασείεις᾽ συκοφαντεῖς. 
πὸ μῶν πο Ἀ ,ὔ -“ 7] ε Ἁ -- - 

Σεῖν : τὸ λεγόμενον τοῖς παιδίοις ὑπὸ τῶν τροφῶν, οτ 

90 ἀν αὐτὰ βούλωνται οὐρῆσαι: οὕτως ᾿Αριστοφά- 

νης. 
Σειραφόρον ἵππον: δ΄" δ᾽ 

-- κά Κ» ͵ . ε δὲ - Ἃ σὸ ἄὶ καὶ Σεμνά: τὰ ἄρρητα μυστήρια" οἱ δὲ ἐπὶ τοῦ ἡσύχου 

καὶ καταστύγνου. 

95 Σειραῖς : λεπτοῖς ἱμάσιν. 
Ἁ ᾽ , Ε -“- ἊΝ ΄ ΞΞ Σειρὴν μὲν φίλον ἀγγέλλει ξεῖνον δὲ μέλισσα: σει- 

5 

1 δουκουσ (1. 6. -σης)---ἐχρίθη---προσεχούσαις, οἷς χρόνος 

5. λέγουσιν Ὁ Νυ]ὰ ἰαοῦμα. 
δ Χ1) 
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ὅ04 

ρὴν ζῶον ἐστι κηροποιὸν, μελίσσηι παραπλή- 

σιον. 

τ' - ᾿ν “ Ἀ ᾽ ’ὔ - θ -“- 

“εἰρῆνας : γυναίκας τινὰς εὐῴωνους γεγενησῦαι μὺυ- 

θος πρὶν Ελληνικός" αἵτινες ἐν νησίωι καθεζόμιεναι 
΄“ ", ᾿Ὶ , ἂν..5 “- ᾽ ’ὔ 

οὑτως ἔτερπὸον τοὺς παραπλεοντας ὀιὰ τῆς ευὐῴωνιας, 
“ ΄ .. ἮΝ ΄ 7 Η ἮΝ 
ὠστε κατέχειν ἐκει μέχρι θανάτου εἶχον ὃξ ἀπὸ 

Ν “ ἢ , δ Τὸ θ ΠΝ ,' “ἃ 
μὲν του θωρᾶκος καὶ ἄνω, εἰδος στρουθῶν τὰ ὃε 

΄ - 
κάτω, γυναικῶν. 

Σειρῆνες: αἱ τῆς ψυχῆς ἐναρμόνιοι καὶ μουσικαὶ δυ- 

νάμεις. 
τ΄ ΤᾺ ᾿Ξ ε ᾽ 

Σειρίδες : αἱ σειραι. 
“ 3 ’ ᾽ “ Ν ε , ΕἼ ᾽ 46 

εἰρῆνα : σειριον ἐκάλουν λεπτὸν ἱμάτιον ἀσπαθης- 
, " , , . 

τον, οἷον θέριστρον καθὰ φασὶν οἱ γλωσσογρᾶφοι 
᾿ ἈΝ Ἀ Ἁ Ἀ Μ 

καὶ σειρὴν δὲ, ὁ λεπτὸς καὶ διαφανὴς χιτῶν, εὖθε- 
, “ " Ν Ἄς ΝΣ; “᾽- δὲ Ὁ ον , “-᾽ 

τός τε ὅτε ἐστὶν ὃ Σείριος" ἔστι δὲ καὶ Σειρὶς πό- 
’ Ἀ “ ’ὔ 

λις ᾿Ιταλικὴ, καὶ τάχα τὰ ἔνθεν ὑφάσματα, εἴ 
- " -" “-“ 

τινα ἄλλα, Δυκοῦργος εἶπεν ἐν τωῖϊ περὶ τῆς διοι- 
΄, εἶν ἘΜΝ « Ν Ἁ -ε« ’ 

κήσεως" ἐν ἐνίοις μὲν χωρὶς τοῦ 1 γράφεται, σε- 

ρῆνα. 

20 Σέρρειον τεῖχος : καὶ Σέρριον᾽᾿ ὀνόματα χωρίων. 
Ἷ Α ΄ Ν “ Υ ὦ» ΟΝ ὃὲ κ ᾿ 5“ 

Σείριος : κυριως τὸν τοῦ κυνος᾽ οὁτε ὃε καὶ τοὺς ἀλ- 

λους ἀστέρας. 
΄ αἴ 5 ͵ 

Σειροί: αἱ ἐπαύλεις. 

Σείρωσις : δέσμευσις" καὶ σειρᾶν, τὸ δεσμεῖν. 

95 Σεῖσαι: τὸ συκοφαντῆσαι᾽ ἀπὸ τῶν τὰ ἀκρόδρυα 
“ 

[{᾿ σειόντων᾽ Τηλεκλείδης ᾿Αμφικτύοσιν᾽ ᾿Αλλ᾽ 
- - “ ᾿ , 

πάντων ἀστῶν λωϊστοιἶ σεισαι καὶ προσ καλεσαν- 

ἘΞ Ιῃς. τιον ἔ. 115. ς. 1]. 1 σέρρειον 

5 εἷς π. δὲ τῶν λῶιστοισ (510) 
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΄ Ἐ α -“ 

τες Παύσασθε' δικῶν ἀλληλοφάγων" ᾿Αριστοφά- 
-“ ἘΠῚ . ᾿ . νης “αιταλεῦσιν" "Εσειον᾽ ηἴτουν χρήματ᾽" ἡπεί- 

’ 

λουν" πάλιν ᾿Εσυκοφαντουν.ἢ 
Σε , θ ᾿ ,ὔ 1 ὃ ͵ ϑ' "58. - 

εἰσάχϑεια: χρεωκοπία; δημοσίων καὶ ἰδιωτικῶν" 
ΩΝ » Α , ": , Ν ο " 

δ ἦν εἰσηγήσατο Σόλων" εἴρηται δὲ παρ᾽ ὅσον ἔθος 
- 46 Υ , Α » ͵ - ,ὕ ᾽ὔ 

ἣν ἡνηισι τοὺς ὀφείλοντας τῶν πενήτων σώματι 
μ δια: ῇ -“ ΄ 5 5 , Ν « Ἁ Ν 
ἐργάζεσθαι τοῖς χρήσταις᾽ ἀποδόντας δὲ οἱονεὶ τὸ 
" ᾽ 7, ᾽,ὔ Ν - 

ἄχθος ἀποσείσασθαι ὡς Φιλόχορος δὲ δοκεῖ, ἀπο- 
-“ . »Μ 

ψηφισθῆναι" τὸ ἄχθος. 
ΑΨ.» ’ Ξ δι “ , 

10 Σελαγεῖν : Φλεγειν᾽ ἀπὸ του σέλανος. 
, “ Ἂ , “ « 

Σέλας : πῦρ' ἢ τὸν κεραυνόν" καὶ τὸ φῶς τῆς σελή- 
“ Ἃ υ 

νης Ἢ λαμπηόων. 
ἯΙ “ Ξ "ὌΝ Ν ͵ κ Ἷ 

«.ἰΕλατούλαν : δαιὸαν τὴν καιομξενὴν καὶ λαμπουσαν. 
͵ 5, ’ὔ , 

Σελάχια : τὰ ἔσω λεχάζοντα καὶ λοχεύοντα᾽ ὠοτο- 
-“ , « - ἢ “- 

15 κοῦντα γὰρ πρότερον ἐν ἑαυτοῖς, εἶτα ζωοτοκεῖ" 
"“ ἊΝ Ἀ -,ῃἮΤπ ’ ᾿ ,ὔ 

τοιαῦτα δὲ τὰ χονδρώδη καὶ ἀλέπιδα᾽ καὶ σελά- 
,ὔ “ ὝΥΜ 

χια βραχέως" οὕτως Εύὐπολις. 
͵ "Ἱ Ἀ - δα ΜΕΝ Τὶ 

Σεληνας : Ἴσιδος τῆς λαμπηδοόνος" τινες ὃξ ἐπὶ τοῦ 
,ὔ 

πέμματος. 
,ὔ ’ “ - Κω.ἍἉ 

20 Σελήνη: πόπανον ὅμοιον τωῖ ἀστέρι" τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ 
᾿ Ἂς ΄ ᾿ ᾿ Ἁ “ 

ἤσεληνίς" καὶ ἐπισελήνιον᾽ καὶ ἀρεστὴρ καὶ βοῦς 

καλεῖται. 
, ἷ Δ ’ - ΄ 

Σελάχιον : ἰχθύδιον, ὃ μόνον ζωοτοκεῖ, πρῶτον ὠοτο- 
τὰ » » “ ᾿ , . Ῥω ἘΞ 

κῆσαν ἐν αὐτωῖ πλὴν βατραχου" εἴρηται δὲ ἀπὸ 
-ν ’ὔ ΄ ’ Ἁ - , 

τοῦ ἔσω λεχώζειν᾽ Καλλίστρατος δὲ τὸ τοῦ ἰχθύορ τῷ οι 

“ .ὅ , ἊΝ ᾿ , 
κηπαιον λέγεται ὃὁε καὶ μαλᾶχιον. 

Ε παύσασβαι 2 ἐ.Ζ. 3 χρεῦκ. 

4 Νέβοῖο δὴ} ἀποεψ. 5. Σελάγειν 

Ἔ Τῃς [ 11δ.ς. 4. 6 χκόπεον 

Ρλοί. ΦὉ 
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[ά ’ "- ’ 

Σελίδες: τὸ μεταξὺ διαφράγματα τῶν διαστημά- 
.“ω ΕΝ ε ."Ψ “ ,ὔ Ἁ ᾿ 

των τῆς νεώς" ὡς καὶ ἐν τοῖς βιβλίοις τὰ μεταξὺ 

τῶν παραγραφῶν. 

Σέλινον : τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον. 

δ Σελίνου στέφανος : πένθιμος" τὸ γὰρ σέλινον, πένθεσι 
΄, Ξ δ᾿, ὟΝ Α “ " -“ » , 

προσήκει ὡς Ἐφη καὶ “οῦρις ἐν τωῖ περὶ ἀγώνων. 
τ' δον ὯΝ ΚΣ " ᾿ Σ ᾿ Σελευκίς : ὕρνεόν ἐστιν εὔπεπτον καὶ ἀκόρεστον καὶ 

πανοῦργον: 

Σελλασία : τόπος τῆς Λακωνικῆς. 

10 Σελμῶν : σανίδων. 
“ ’ σ᾽ 

Σεμναὶ θεαί: κατ᾽ εὐφημισμὸν αἱ ᾿Ερινύες"" ὥσπερ 
“ ΕΣ “ μον νη αἱ αὐταὶ καὶ Εὐμενίδες ἐκαλοῦντο" ἦσαν δὲ τρεῖς. 

, ο “ ᾽ - Ἀὰ 
Σεμναὶ θεαί: οὕτως καλοῦσιν ᾿Αθηναῖοι τὰς ᾿Ερινύας. 

-“ ΨΥ. Φ - ,ὔ Σεμνομυβθοῦσιν ; ὑπερηφανεύονται ἐν λόγοις. 

1ὅ Σεμνόν: ἐπὶ τοῦ ἀξιωματικοῦ λέγουσιν" ἔσθ᾽ ὅτε δὲ 

καὶ ἐπὶ τοῦ ὑπερηφάνου τιβέασιν" Εὐριπίδης Μη- 
“ -“ Α - δείαι"᾽---οἷδα γὰρ πολλοὺς βροτῶν Σεμνοὺς γεγῶ- 

τας" καὶ ἐν Ιππολύτωι" Μισεῖν τὸ σεμνὸν καὶ τὸ 
Ἁ “ , “ μὴ πᾶσιν φίλον" καὶ τὸ ἔνδοξον": Πῶς οὐ σὺ σεμ.- 

ΚΗ ΘΎ, ΣΝ , Ν Ὁ Φ0 νὴν δαίμον᾽ οὐ προσεννέπεις" καὶ τὸ μέγα. 
δε Ὁ . Ὁ ἘΠ ᾿ ε ’ Σεμνόν : μέγα" ἔνδοξον. ἀξιωματικὸν, ὑπερήφανον. 

Σεμινυνόμιενος : κομπάζων. 

Σεπτά: θαυμαστά. 
, Ν ’ὔ “ »““ 

Σέερειφον: τὴν Λακεδαίμονα" διὰ τὸ σκληρῶς ζὴν" 
᾿ Ν » -“ 5 ’ 

920 καὶ χρήσμος αυτοις ἐξέπεσεν. 

᾿ τὸ γὰρ σελίνου (85]ς) 5 Υοὺχ ἴὰ ̓ ατα ἃ ϑοάδμ. 
3 δι ΄, 

μειδίαι---ογεγότας 

4 εὐριπίδης ἱππολύτωι 4141} η15, μη οὐ ῥτοὸ σύ. 



607 

εἿ ἐφ Ὁ -“ ,ὔ 

Σέρῷοι : οἱ πτερωτοὶ μύρμηκες" οὺς ἡμεῖς νύμφας" 
΄- , -" , 

οὕτω “ίδυμος" Κάσσιος δὲ Λογγῖνος" σέρῷος πτη- 
» 

νόν τι μακρὸν κώνωπι ἐμφερὲς κατὰ τὸ μέγεθος" 
ὁ τἤδεν ον τ , Φ ἼΔΕ ι 

μετὰ ὃὲ τοῦ τ, στερῷνους φησὶν εἶναι τοὺς πτερω- 
εἶ 7. 

τοὺς μύρμηκας. 
, 3 

Σέσακται : ἔσταλται.- 

Σεσάχθαι : καβθωπλίσθαι.' 
, “ ’ὔ Φι ζκιρῳ ᾿ πὶ ᾿ ’ “ Σεσέλλισαι 3 μάτην ἐπῆρσαι' ἀπ᾽ Αἰσχίνου τοῦ 
, ἃ κ᾿ Ν Ἁ “ 

Σέλλου" ὃς ἣν κομπαστὴς καὶ ἀλαζὼν, ἔν τε τωῖ 

το διαλέγεσθαι καὶ ἐν τῶ προσποιεῖσθαι πλουτεῖν" 
7 ’ -Ὁ 

Δυκόφρων δ᾽ ἀπέδωκε τὸ σελλίζεσθαι, ἀντὶ τοῦ 
7ὔ 

ψελλίζεσθαι. 
΄ ἽΞ ν» « ’ 3 

Σεσήκασμιαι : οἷον ὡς βόσκημα. 
, “Ἢ ᾿ ἕῳ ..8 , Φ ΄ 

Σεσημασμένω : ἀντὶ τοῦ ἐσφραγισμένωι" “ημοσθέ- 
ΕΙ - ΩΣ ’ 

16 νης ἐν τωῖ περὶ τοῦ ὀνόματος. 
; ᾿ ΄ Σέσηρεν: κέχηνε᾽ διήνοιγεν. 

, "Ἢ ἢ ιν ᾿ ) , 
Σεσηρέναι : καὶ σαρκάζειν" τὸ τοὺς ὀδόντας Φαΐίνειν 

’ὔ 

ἐπὶ διαμιωκήσει. 
.. , 

Σεσοβημένος τ ἄτακτος τὴν κίνησιν τεθορυβημένος" 
Υ̓͂ 

20 τεταραγμένος. 

Σ᾽ ευμένον : βεβαρημιένον εσωρευμένον : βεβαρημένον. 
τ' κ , πη Ή ν δ Ἀρ ἐπ ᾿ Σέσωται καὶ σεσωμένος : οἱ παλαιοὶ ἄνευ τοῦ σ᾽ καὶ 

" : , 
διεζωμένοι Φησὶ Θουκυδίδης" οἱ δὲ νεώτεροι σέ- 

ὃ “» ἣν, 4 Ἷ ε ΄- ͵ὔ Ἁ ἘΞῸ 

σωσμαι" ἐπ᾽ ἐνίων ἁπλώς παραλείπουσι τὸ σ᾽ κε- 
- ..λὲ , 
5 κλείμεένον" πεπρήημενον. 

Σεύθης : εἷς τῶν ἐν Θράκη βασιλέων. 

ἘΞ δ᾽ Γ 118 δ: 5: 1 χαθο. 

2 Σεσάλλισαι : 3. βόκημα 516 
4 γ)άήείυγ -νου, 5684 νο] 1 -νος 5 Σέφϑης 
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" , “ " 
Σεφθησαν: καὶ οἱ τραγικοί καὶ Πλάτων Φαϊδρωι" 

ἀντεσεβάσθησαν. 
, ᾿ ἕο ΟΝ “ 

Σεων: σητῶν οὕτως Ἐρμιππος. 
4 , -“ -“ 

Σηγάνιοι πυροί: οἱ τῷὦ ἔαρι σπειρόμιενοι τριμιηναῖοι 

ὃ λέγονται. 
“ .ω ,ὔ ᾿ 

Σηκίδες : τὰ οἰκογενῆ παιδισκάρια" κυρίως ὃὲ σηκύλη 
Ν 5 -“- “ , 

καὶ σηκὶς, ἡ ἐν ἀγρώ τάμιειον Φυλαάττουσα- 
κ᾿ πο τ αἱ ᾿ 53 5 ἫΝ [4 ἊΝ '- 
Σηκιννίς : Σατυρικὴ ὄρχησις" ἐμμέλεια ὃὲ τραγικὴ 

“ ἍΝ ’ ε ᾽ ,ὔ » Ἀ 
κάρδαξ ὃὲ κωμική, ὡς ᾿Αριστόξενος ἐν α περὶ 

“- » ’ὔ 

10 τραγικῆς ορχηδσεως. 
χε τ' δου νι χοῦ , ᾽ , Ξ 4 ἐν ον Σηκοί: αἱ τῶν βοσκημάτων ἐπαύλεις" παρὰ τὸ σώω- 

ζειν. 
ἘΞ ε 9 δό " “-“ « οἷο. ἤν, Ἷ . 

Σηκός : ὃ ἐνδότερος οἶκος τοῦ ἱεροῦ ναὸς" οἶκος 
“ 

τάφος. : 
ἢ , ν᾿ ἡ) . ὦ ὐε , 

1ὅ Σηκός : τάττουσι τὸ ὄνομα καὶ ἐπὶ ἐλαίας" λέγει γὰρ 
, ἌΝ ἤ-: ἂν " , »᾽ Δ 5 “ 

Λυσίας" ὃς δύο ἔτη ἐγεώργησεν οὔτε ἰδιαν ἐλαίαν, 
5 , " γι , “ κ ᾿ ἥν 

οὔτε μορίαν, οὔτε σηκόν" μήποτε οὖν τὰς μὲν' ἰδιω- 
᾿ “ 5 , ἣ Ἀ δὲ Ἂ ’ ᾿ ἷν 

τικας καλοῦσιν ἐλαίας" τὰς δὲ δημοσίας, μοριας 
᾿ Ν ε 5, Ἁ ’ Ε , Ἁ 

σηκὸν δὲ, ὡς ἔοικεν, καὶ μορίαν ὀνομάζουσι τὴν 
’ὔ 

20 αὐτήν. 
τ' μος , Ν Ν ’ Ν Δ ΚΨ' Σηκός: σημαίνει μὲν τὸ περιῴραγμα καὶ τὴν ἔπαυ- 

“ 2 Ἔ Ἷ ὯΝ Ἀν ιν δ 9 δ 
λιν τῶν προβάτων" σημαίνει δὲ καὶ τὸ ἡρωϊον" τι 

ἣ Ἂ " ἢ , ν 
δὲ καὶ ἐλαίαν" οὐ μονοστέλεχον, ἀλλὰ πολύκλαδον 
ἐμ οὖ “ , ῇ 3) , ὥστε καὶ καλάμην, ἔξωθεν ἔχειν περικεχυμένην 

9 ΓΤ 
Χ Ἁ Ν ΩΝ Ν ἽὝἼΡΡῚΊ -" 

καὶ πολλὴν καὶ πυκνὴν ἔνεστι γὰρ ὑπὸ ταις τοι- 
΄ , ’ “ν΄ , Ὰ 

αύταις ἐλαίαις καὶ σηκάζεσθαι: ὥστε τρία εἴδη 
5 ’ Ξ Ἁ ε Ν Ν ε - " “ “-“ Ξ᾿ 

ελαίας καὶ αἱ μὲν γὰρ ἀπλως ελαιαι καλουνται 

ἘΠ ΠΟΟΥ Διο σνα. 1: μὴ 

ἜΡΓΟ λά 5ραίϊιιπ 
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ἴ [κὸ Ν “- ΡΝ. ᾿ 
πὶ δὲ μορίαι" ὅσαι καὶ ἱεραὶ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἧσαν αἱ 

,ὕ Α , ᾿ ᾿ φά 
δὲ σηκοὶ, αἱ πολύκλαδοι καὶ κομήτριαι" οὐκ ἐξῆν 
Μ᾿ χα Ν Ἁ 5, Ν ΄ » ,ὔ Α 
δὲ οὔτε τὰς σηκοὺς, οὔτε τὰς μορίας ἐκκόπτειν 
Ἃ Φ θά ᾿ Ἂ , 
ἢ γὰρ θάνατος ἣν, ἢ ζημία. 
’ ων 

ὃ Σήλεκτος : χαμαιδικαστής. 
“ “ ,ὔ 

Σημαῖαι : σίγνα᾽ προτομαί. 
“ , 

Σημαίνει : ἐπιτάττει. 
“΄ ΄ ᾿ 5 , Ξ Ν διὋἷι:- ὦ. Ε -“ 
“μαινειν καὶ επισημαίνειν : τὸ σφοῦρως αὐυλειν 

Ἢ αἱ λ' (- - Μ1ὲ ἣ ὥσπερ οἱ σαλπιγκταῖ οὕτως Μένανδρος. 
Ι 5 ΝΙ , “ Ἀ κ "» ’ὔ 

10 Σημαῖνειν : τὸ σαλπίζειν ἔλεγον" καὶ τὸ ἐνσημαί- 

νειν. 
“ “ .« 

Σημάντορες : ἐπιτάκτορες" ἡγεμόνες. 
’ -“ 

Σύήμαντρα: σφραγῖδας. 
τ' ἊΝ." ᾿ »-Ἃ, , 
“ἡμαᾶσια : ᾧανερωσις διὰ σαλπίιγγῦος. 

Α ΄ 

τὰ μνὴ- ν.- 1ὅ Σήματα: τέρατα σημεῖα" ᾿Αττικοὶ ὃὲ κα 

ματα. 
’ ΩΣ " [δ 

Σήμαχος : δῆμος ᾿Αντιοχίδος. 

Σημεῖα: μίλια. 
τ' - Β “ , Ἁ ““Ν Ἷ Ν 

Σημεῖα : οὕτως λέγουσι τὰς σφραγῖδας “ημοσθένης 

920 καὶ ἄλλοι. 
“ Ν ῊΜΕ ᾿ "πὰ Ν 

Σημεῖον : τὴν σφραγὶδα" καὶ σημαίνεσθαι, τὸ σῷρα- 
γῳ 6 

γιςεσ αι. 

τ'’' Ξ ε ε ἃ -“ ε ’ ΕἸ » «ἢ . ε κ 

Σήραγγες : αἱ ὑπὸ γῆν ὑπομήκεις" ἐκῥήξεις" οἱονεὶ 
“ 2 Ν με οὦ ΓΕ Δ ε ,ὔ 1 Ἀ 

φλέβες" τινὲς οὖσαι τῆς γῆς ἃς ὑποτρεέχον τὸ 

25 ὕδωρ, ζητεῖ διέξοδον" ἐντεῦθεν καὶ σηραγγώδης τόπος 

εἴρηται ὃ διατετρημένος. 

Σηράγγειον: χωρίον τί τοῦ Πειραιῶς. 

 φὸ ΟΠ]. ἘΠ ΤΗΣ ΓΣ Τηθύτδε ἱν δὲ Ἰπρ᾿ 

2 φβλεβες 8ῖς. 3 -χῶν 
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Σηράγγειον: τόπος τοῦ Πειραιώς, αὐνσϑεὶθι ὑπὸ Ση- 

ράγγου" καὶ ἡρωῖον ἐν αὐτωῖ. 

Σήραγξ: χάσμα" κοιλάς" καὶ ὕφαλος δβιθι: ῥήγ- 

ματα ἔχουσα. 

ὅ Σῆρες : ἔθνος ἔνθα ἡ μέταξα' γίνεται" ἐξ οὗ καὶ Ση- 

ρικαὰ τὰ ἐκ μετάξης ὑφασμένα λέγεται. 

Σήσαμον: μετὰ μέλιτος κεκομμένον, πρῶτον μὲν 

παρὰ τῶ νυμφίωι τὸ παλαιὸν ἐδίδοσαν τοῖς ἀπαν- 

τῶσι περιιόντες τῶν ἐντίμων ἢ φίλων, ἐπιλέγοντες 

10 ὡἧς παρὰ τοῦ γαμοῦντος ἐστὶν ἢ τῆς γαμουμένης" 

νῦν δὲ δεῖπνα ποιοῦντες κατ᾽ οἰκίαν διανέμουσι 

τοῖς κεκλημένοις" ἔστι δὲ ὅτε τὴν σησάμην θέλον- 

τες περιφέρειν δεῦρο πολυτελῆ" ἐν δὲ τοῖς γάμοις 

ἐδίδοσαν σησάμην, ἐπεὶ πολυγονώτατον σήσαμον. 

1ὅ Σησαμῆν: περισπωμένως καὶ ᾿Αρίσταρχος καὶ Σέ: 

λευκος" ἡ δὲ χρῆσις ἑτέρως. 

Σησαμοῦσι: πλακοῦσιν. 

Σθένελος : τραγωδίας ποιητής᾽ ἐκωμωδεῖτο δὲ, ὡς 

τὰ ἀλλότρια σφετεριζόμενος. 

Σθεναρός : ἰσχυρός. 

Σθένει : δύναται. 

Σθένης : ἰσχυρός" κάρτερος. 

Σιγηλός : ἄφωνος" σιγηρός. 

Σίγειον: πόλις ἐστὶ τῆς Τρωιάδος, οὐκ ἄποθεν τῆς 

ῷ5 ᾽Ιλίου. 
΄, - 

Σιγύνους ὃ τὰ δόρατα. 

ες 

" μετάξα ἢ ςται (ες ςομηρθηα,) 

3. Νον, γος. σήσαμον : σησαμὴν (810) περ. 
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Σιδίωι : κόκκωι ῥοᾶς. 
Ὑ' ᾿ Ἔ ψ ΄ . ΄ ἊΝ Ν τ .“ 

“ἰκάριοι: ληιστῶν γενος᾽ σικας ὃὁεὲ τὰ επικαμπὴ 
Φ' 

-“- -“- τι : (4 ’ 

ξίφη Ῥωμαῖοι καλοῦσιν οἷς χρώμενοι ἐλέγοντο 

σικάριοι. 

͵ 

᾿ - ἣν 5 ΄ 5 ’ Ὰ «ε Ὶ ὅ Σικελίζεις : τὸ ἀτηρεύεσθαι παρὰ ᾿Επιχάρμωι" οἱ δὲ 
πονηρεύεσθαι. 

(Σίκλος : ὀβολοὶ εἴκοσι.) 

ἽΣικελὸς ὀμφακίζεται : ἐπὶ τῶν διὰ μικρὰ ὑποπτευό- 
Ἁ 

μενα κέρδη μεγάλως βλαπτομένων" δύναται δὲ καὶ 
Φ4..᾿ - 3, ε ᾿ ΞΣ ’ 4 

10 ἐπέτων τὰ ὠὡραιότερα εἐκλεγομενων τάττεσθαι. 
, 

Σίκερα : σκευαστὸν πόμα. 
, τ δ. 9} ἄνα ,; ᾿ ἊΣ 

Σίκιννις : Σατυρικὴ ὕρχησις" ἐμμέλεια δὲ τραγική 

κάρδαξ δὲ κωμική" ὡἧς ᾿Αριστόξενος α' περὶ τραγι- 
-“, ΕῚ ᾽’ὔὕ 

κῆς ὀρχήσεως. 
Ἷ Ἵ 

1ὅ Σίκλος : καὶ τὸ ἐναντίον καὶ σταθμὸς βαρβαρικός" 

δυνάμενος ὀκτὼ ὀβολοὺς ᾿Αττικούς" οὕτως Σοφα- 

κλῆς. 

Σικύαν :" τὴν τῶν ἰατρῶν" οὕτως Εὔβουλος. 
ἐ “᾿ 4 3 αδι κὶ --" " 

Σικυῶν : ἀρρενικώς" Ἐενοφών. 

20 Σικχός : σκώπτης. 
τ' δὰ το ’ 1 Σικχός : ὃ μικρόσιτος. 

Σιλλαίνει : μυλλαίνει 4 διὰ τῶν ὀφθαλμῶν σκώπτει 

καὶ μυλλίζει. 
» 

Σιληνοί: οἱ Σάτυροι" Εὔπολις. 
- -“ - Ὁ » 

ὃ Σιληπορδεῖν: τρυφᾶν καὶ σιληπορδία,. ἡ ἄγαν 

τρυφή. 

Τὴ τι. ππᾶγο'. ἃ πη. ΔΠΙ]16. 
φ΄ ὥς, Ε΄“ 1τ|6ηο:: 5. Ἀεςοςρηΐ. οπι. 

ὁ ὁ μι[σῖτος 1. 6. ὁ μικρὸς σῖτος 1 ἃ βκειηεὶ. 
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΄τ ΄ “ 

Σιλλοῦν : τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡρέμα παραφέρειν" οὕτως 
35 
Ἄρχιππος. 

ῊΝ . ϑ Ν Ν ᾿ "“ , ᾿ "“ 
“ἰἌῴιον : πᾶν τὸ ξηρὸν καὶ κουῷῴον λεγουσιν᾽ τοιοῦτος 

γὰρ ὃ τοῦ σιλφίου καυλός" οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 

ὅ Σιμαΐθα: Μεγαρικὴ ἑταίρα. 

Σίμβλοι : θῆκαι τῶν μελισσῶν. 

Σιμικίνθιον : Φακιόλιον᾽ ἢ σουδάριον. 

Σιμόν : ἄναντες" οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 

Σιμός : ὑδηβεαθέμῃς ὑπὲρ Κτησιφῶντος" εἷς τῶν 

10 ᾿αΑλευάδων οὗτός ἐστι, τῶν δοκούντων συμπράξοῃ 

τωὶ Μακεδόνι. 

Σίμυλος : “Ιημοσθένης ἐν τῷ ὑπὲρ Κτησιφῶντος φησίν" 

ἀχκλὰ μισθώσας ἑαυτὸν τοῖς βαρυστόνοις ὑποκρι- 

ταῖς, Σιμύλω καὶ Σωκράτηι. 
“ 

1ὅ Σίμων : ὄνομα κύριον. 
Ἔν κ εν ὅν. ἀπο , φ᾽ (ἃ , Ν 
Σινάμωρος : ἐν τωῖ ἀ,᾿ οὐχὶ σινόμωρος" ὃ λίχνος καὶ 

ἀψίκορος. 

Σινδοί: Σκυθικὸν γένος. 

- 

ἢ Σ᾽ νδονίτης ολήμοα : λινοῦς. 

20 Σίνδρων : πονηρός. 

Σίνεσθαι : βλάπτεσθαι. 
’ " 5 ΄ 5 - ᾿Ξ , Ἂ 

«ἰγιασαι  σεισαι κοσκινισαι θορυβῆσαι ταράξαι 
5. ἃ 

πειρᾶσαι. 

Σίνος : βλάβη. 

95 Σινοῦται : βλάπτεται. 

Σίντης : βλαπτικύς. 

Σινωπῆσαι : τοῦτο πεποίηται παρὰ τὴν ἑταίραν 

ι αἱ ἣ ἴῃ. ΤΥ ΘΈΣΙΣ 
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’, ΄ -" -“ -“ 

Σινώπην ἐκωμωδεῖτο γὰρ ἐπὶ τῶ κατασχημονῆ- 
Υ̓ ", 

σαι, καθάπερ "Αλεξις ἔφη. 
, πων τὰν “ ᾿ 

Σινώπη: ἑταίρα ἥτις καὶ ΓΑβυδος ἐλέγετο, διὰ τὸ 
“ . γραῦς εἶναι. 

’ - , ΕΝ 
ὅ Σιπύα : σιτηρὸν ἀγγεῖον" ὡς Λυσίας τε καὶ Εὔπολις 

καὶ ᾿Αριστοφάνης. 
-" Ἁ [4 

Σιραῖον : τὸν ἑψημένον οἶνον καὶ γλυκύν. 
νὰ ᾿ 5: εὰ ἢ κ "Ἢ Σιρῆνες : αἱ τῆς ψυχῆς ἐναρμόνιοι καὶ μουσικαὶ 

δυνάμεις. 
, “ “ ΕἾΝ , 

Τ0 Σίριον : τὸν κύνα᾽ ὅτε δὲ τὸν ἥλιον" Ἴβυκος δὲ πάντα 
ν » τ', τὰ ἄστρα Σίρια. : 

πε δος, δ’ ἄ ε Ὗ (ἢ Χ , Σιροῖς : ὄρυγμα ἐν οἷς κατετίθετο τὰ σπέρματα. 
- “ “ Ν ’ " 

Σιρομάστης : σκεῦος τί σιδηροῦν λαβὴν ξυλίνην ἔχον 
-“" » παρὰ τοῖς τελώναις εἰς ἔρευναν. 

- κ΄ “ ὡ 8. “ “ 

192 Σισάριον : χρυσοῦν κοσμαρίω ὁμοῖον. 

Σισυβοι: κροσσοί ἱμάντες. 
τ' [4 τ ’ 5 ῴμ δ." Δ. ὦ »᾽ 

Σισύρα : βαϊτη"᾽ τοῦτο ἐστι τὸ ἐκ κωδίων συρρεραμ- 
, « , " μέ » ’ 

μένον ἱμάτιον οὕτως ᾿Δριστοφανης. 
᾿] ,ὔ ΦΥΉ , 7,4 , ᾽ πὸ ἜΝ 

Σισύρα : ἱμάτιον τραχύ" περιβόλαιον ἀγροικικόν᾽ δου- 
Δ΄ ΧΘ Ἁ ’ 

50 λικόν᾽ παλαιόν ἢ χιτὼν δερμάτινος. 
.“ , σ΄» κᾶνΙ 4 γι -ς , ᾿ 

Σίτου δίκη : ὅτ᾽ ἂν γυνὴ ἀποδικεῖν᾽ ποιησαμένη πρὸς 
Ν “,᾽᾽, ᾿' Ν φΨφΨΝ ἀνα Ἦν Χ ἃ “-«» Ἀ 

τὸν ἄνδρα διὰ τοῦ ἄρχοντος" ἢ καὶ ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς 
“ ᾿ , Ἁ “ 

ἐκπεμφθεῖσα μὴ ἀπολαμβάνηι, τὴν προῖκα, καὶ 
, , » ᾿ 

διαγένηται χρόνος, καὶ δίκην εἰσάγη πρὸς αὐτὸν, 
-“- - Ν Ν Ὅν Ὁ » 

95 καὶ ἀπαιτηῖ τὴν" προῖκα, καὶ τροφὰς ἀφ᾽ ἧς ἀπηλ- 

λάγη ἡμέρας αὕτη καλεῖται δίκη σίτου. 

τ ΥῸΧ ρεὲγ β'σοιϊπῃ ἀ6 αιιο Ρ. 468. “ Ἀ15(. ροβί χρυσοῦν 
3 Σισυραβαίτη: 4 Σίσυρα: ἱ. τραχὺν 

-κὴν ρττηο, 5εἀ 5ἴδτιην τη. 6 τὴν ΟΠ]. 

Ρ οί. Εν ἃ 

νι 
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{ ,ὔ “ -«- ““,“»ν Σιταρχία : ἡ σῖτον διδοῦσα τοῖς ἐπιβάταις. 
Ἕ , τ Σιτηρέσιον : τὸ διδόμενον τισὶν εἰς τροφήν. 

Σιτηρέσιον : ἐν τῷ ξ΄ οὐ σιτηρόσιον. 
, “ " Σιτίσεων : τροφῶν" δαπανῶν. 

’ 

ὅ Σιτοδεία : λιμός" ἔνδεια. 

Σῖτος : καλεῖται σῖτος καὶ ἡ διδομένη πρύσοδος εἰς 
᾿ “ ΓΑ ὌΨΙ ὙΨΙ τ ᾿ τροφὴν ταῖς γυναιξίν ἢ τοῖς ὀρφανοῖς" ὡς ἐστι 
“ » "“ ΄“ , ’ὔ Ε ἢ μαθεῖν κἀκ τῶν τοῦ Σόλωνος πρώτου ἄξονος, καὶ 

ἐκ τῆς ᾿Αριστοτέλους ᾿Αθηναίων πολιτείας" Τιμα- 

19 χίδας δὲ ἡγεῖται" παρὰ τοῖς ᾿Αττικοῖς σῖτον λέγε- 
Ν ,ὔ ᾽ . “ ε ’ 2 

σθαι τὸν τόκον, οὐκ ὀρθῶς ἡγούμενος. 

Σῖτος : πᾶς ὃ σιτικὸς καρπὸς, οὐχ ὃ πυρὸς μόνον" καὶ 

αὐτὰ τὰ σιτία Θουκυδίδης δ΄ καὶ τῶν νεῶν οὐκ 
-“ [τὲ -" " “ " "» ε 

ἐχουσῶν ὅρμον, αἱ μὲν σῖτον ἐν τηῖ γηῖ ἡροῦντο, αἱ 
’ ῃ 

15 δὲ μετέωροι ὥρμουν. 
7 .-“ Σίτου : τροφῆς. 

» ΓΤ - 
Σίτου ἐκβολή : Θουκυδίδης" ὅτ᾽ ἂν ὁ στάχυς τῆς κά- 

5 ΄ Ε] ΝΜ. δὲ αὉ - - ᾽ ὧν 
λυκὸς ἐκῴφυηται, οὐχ ὁτ᾽ ἂν εκ τῆς γῆς ἀναδίδοται 

τὰ σπέρματα. 
, 

20 ΣΙ τούμενος : ἐσθίων. 
᾽’ ΄ ’, “ 

Σιτοφύλακες : ἀρχὴ τις ἣν ᾿Αθήνησιν, τις ἐπεμε- 
-“ “ ε -“ μ. , ΄’ »" ᾿ Α 

λεῖτο ὅπως ὃ σἵτος δικαίως πραθήσεται" καὶ τὰ 

ἄλφιτα" καὶ οἱ ἄρτοι"᾽ ἦσαν δὲ τὸν ἀριθμὸν πάλαι 
Ν [Ὁ ,᾿ » , ΝΛ 9 “ 

μὲν πεντεκαίδεκα εν ἄστει, πέντε ὃὲ εν Πειραιεῖ" 
, " ,’ " ϑῳ 

οὔ ὕστερον δὲ λ΄ μὲν ἐν ἄστει, εἰ δὲ ἐν Πειραιεῖ. 

Σίττυβα: δερμάτια. 
τ' ΄ . Ὁ Ἁ “5 , ᾿ 

“ιτώνὴς : ὁ προεστῶς τοῦ δημοσίου σίτου. 

5 Τπρ,. 7.110. οἱ 4. : ὧζ-. 

5. ἦγ. 018, εἴ 1101. Ὁ ἄριστδι 
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Σίφλος : μῶμος. 

Σιφλώσειεν : μέμψειεν᾽ ἐκφαυλίσειεν. 

Σιφνιάζειν καὶ Λεσβιάζειν : ἀπὸ τῆς νήσου ΣίΦνου" 

αἷς καὶ τὸ Κρητίζειν᾽ καὶ Σίφνιος δὲ ἀρραβὼν 

ὅ ὁμοίως" Σιφνιάζειν γὰρ τὸ ἅπτεσθαι τῆς πυγῆς 

δακτύλωι" Λεσβιάζειν δὲ στόματι παρανομεῖν. 

ἢ Σιωκόμιος : νεωκόῤος" Εὔπολις." 

Σκαβωνίδαι : δῆμος Δεοντίδος. 

Σκάζει : χωλεύει. Ὶ 

Ι0 Σκαιαῖΐῖ: τηῖ ἀριστεραῖ. 

Σκαιεμβατεῖν : τὸ σκαιῶώς καὶ ἀρύθμως ἐμβαίνειν 

ὀρχούμενον" τὸ ἐν τηῖ συνηθείαι κενεμβατεῖν. 

Σκαιός : ἀριστερός" ἀφωνος" κακός. 

Ε Σκαιότης : μωρία" ἀπαιδευσία" ἀγριότης᾽ ἀπάτη. 

1ὅ Σκαίροντες : χορεύοντες" σκαρίζοντες. 

Σκαλαθύρματα: σκαριφήματα" ᾿Αριστοφαάνης. 

Σκαληνός : ἀνισος.᾿ 

Σχάλλοντες : σκάπτοντες. 

Σκαλμη : Θρακία μάχαιρα. 

90 Σχαλμοι: τὰ ξύλα ὧν δέονται αἱ κῶπαι πρὸς τὴν 

εἰρεσίαν. 

Σκαλος : ὃν ἡμεῖς σπάλακα. 

Σκάλωψ : ὃ σπάλαξ᾽ ἐν Κλεοβουλίναις" Κρατῖνος. 

Σκαμανδριαίους : ποταμιαίους. 

928 Σκαμβωνίδαι : δῆμος τῆς Λεοντίδος. 

Ἢ [π᾿ 821}. 6.0.1. ᾿ Σιωκχολλος" γεοχορος" εὐπολις - 

Ὁ Σκαλινὸς, οἴ ἴῃ ἄγισος ἡ 1η , παῖ. 

3. 5116 σ᾽ ὅπ. ΡΓ. 4 χλαι, 
5 Σκαμμωνιδαι 



δι6ϑ. Ἢ 

. , ἂν 
ΣΧ κανδαληθρα : καὶ σκάνδαλα λέγουσ ιν᾿ ---ἰσ᾿ κὰν 

, θυ εν ΑΒΗ ΄ -“ 
δάληθρ ἱστὰς ἐπῶν" Κρατῖνος. 

, ’ ν ΄ Σκανὸδιξ :᾿ λάχανον ἄγριον" παρὸ καὶ σκανδικοπώλην 

τὸν Εὐριπίδην λέγουσιν" ἐπεὶ λαχανοπωλητρίας ἢ 

Ἔ αὐτὸν εἶναι φασί «ν 
ὃ υἱὸν 

ΚΕΙ͂Σ, ,ὔ » ,, 
Σκαπανέα - λέγουσιν, οὐ σκαφανεα. 

- 
Σκαπαάνη : σκαφίον᾽ ὀρύγιον" δικέλλιον. 
τ΄ ὃ ἕ δεν 5 ὃ ΥᾺ 5 4 ’ Ε 

“καπερὸα : παιδιὰ τις δοκιόος γὰρ εἐκτετρημενὴς 
᾿ ͵ “ 

σχοινίον διεκβαλόντες προσάπτουσιν τοῖς. νεανί- 
ὃ ᾿, ἰξ . κ Ν δ᾽ δὰ Ν 

10 σκοις᾽" καὶ ὃ προσαγαγὼν πρὸς τὴν δοκίιδα τὸν 
“ “ 

ετερον, νικά. 
͵ ο ’’ - Ν » Ν 4 ἢ 

Σκαρδαμύττει : πυκνὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς κλείει καὶ 
’, ἀνοίγει. 

Ἵ , 5» ’ ,ὔ 
Σκαρκὴ : ἀργύρια Θραικιστι. 

,ὔ ,ὔ ζ ῳ , μ᾿ ι, ν 
15 Σκατοφαγος : ἀκάθαρτος" οὕτως Μένανδρος" ᾿Αλλὰ 

᾿ , 5 ᾿Ὶ - ’, 
σποιτοῷφαγος ἐστι καὶ λίαν πικρὸς. 

"κἴ Ξ »} ε , 5 »" τς ῬΨΕΝΝ 
ἀκαῴφας : εᾧερον οἱ μετοικοι ἐν τὴι πόμπηι τῶν 

,ὔ Ν -“- ἊΝ Ε δι. 

Παναθηναίων οἱ μὲν χαλκᾶς" οἱ δὲ ἀργυρᾶς 
, ἃ , ΄ ἀλλ Ὁ. ,ὕ ,ὔ 

κηρίων καὶ ποπᾶάνων πλήρεις," ἐνδεηυκότες ᾧΦοινικί- 
- ῳ , Ὡς 

20 ους χιτῶνος" οὕτως Μενανδρος. 
τ' -“" δ Γ - , ν᾽ "ὦ Ἣ , 
Σκαῴειον : ἡ νῦν λεγομένη ἀμὴ" ἐν ἡ σκάπτουσιν-. 
τ' ! ᾿ ͵ ’ Ν Ν αὶ , 

«καῴιον : τάχα λέγει τὸν καήίισκον, ὦ καταχέεονται 
ε - Ὑ" , ᾽ Ν ᾿ Ν ,ὔ 

αἱ γυναϊκες᾽ ἐχει γὰρ τι ἐμῴερες πρὸς τὸ σκᾶφος, 
σ᾽," “ Ἑ 

ὁ ἐστιν εἰδος τι πλοίου. 

τ εἴϑθρα, εἴ σκανδαλίθρας τὰς ἐ. 

ιἰξ ἴ Πίυτα ; τ᾿θὸχ σκανδυχοπόλην ἢἰ. [Γ.. ναὶ δη. 

-ἰτρίας Ἔ [η6. ὦ 112εϊόφὶ .- 

ὃ 

“χὰ Πιτᾶ. 5. πλήρις 6 μενὰν 56. 
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φ' ΠΥΡΗΣ Ἀ Ἁ 3 " » “ 

Σκχαφηφορεῖν : τὸ τοὺς μετοίκους ἐν τοῖς πομπαῖς 
, , ΄ } οὐν τὰΣ τὸ πὶ ἢ απ ἢ « 

σκαῷας ᾧερειν πλήρεις θυσιῶν αὐτὴ γὰρ ἣν ἡ 
-“- ’ 

τῶν μετοίκων" λειτουργία. 

Σκαφηφόροι : Δείναρχος ἐν τωῖ κατὰ ᾿Αγησικλέους 

φησίν" οἱ ἀντὶ σκαφηφόρων᾽ ἔφηβοι εἰς τὴν ἀκρό- 
» ’ ᾿ 3 ἢ » ’ὔ - 

πολιν ἀναβήσονται οὐχ ὑμῖν ἔχοντες χαριν τῆς 

ζι 

“πολιτείας, ἀλλὰ τωῖ ἀργυρίω" οὗτοι γὰρ ἐσκαφη- 

Φόρουν ᾿Αθήνησι Δημήτριος γοῦν ἐν γ᾽ Νομοθβεσίας 

Φησὶν ὅτι προσέταττεν ὁ νόμος τοῖς μετοίκοις ἐν 

10 ταῖς πομπαῖς, αὐτοὺς μὲν σκάφας ᾧΦέρειν, τὰς δὲ 

θυγατέρας αὐτῶν ὑδρεῖα καὶ σκιάδεια." 

Σκαφίδας : οὐ σκάφας" τὰ σκεύη. 

Σκαφίδας μίξας Μοσσυνικὰ μαζονομεῖα"" ᾽Αριστο- 

Φάνης. 
1 Σκάφιον ἀποκεκαρμένην : καὶ σκαφιόκουρον, τὸν κεί- 

ῥοντα. 

Σκάφιον: ἔστιν καὶ εἶδος κουρᾶς" αἷς ᾿Αντιφῶν καὶ 

᾿Αριστοφάνης. 

Σχάφιον “Ἂ κουρὰ περιτρόχαλος" οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 

90 Σκεδάζει : σκορπίζει. 
" Ὁ δ .7 Ν ’΄ 

“«Ἀεοαστην τ τὸν μεριστην. 

Σ σκάφος --- πλήρις 

Ἔ Τῃς. τοίκων [. 117. ς. 8. ων ΘΧ 6π). «ἰϊιι5. ἢ 

5. οἷν 1ῃ ὧν βίας τη. 

ὑδρία καὶ σκιάδια τῇ. ρΡγΓ. 564 πος μι. ἃ πν. ἀμ 1η. 

σκάφαι ἴῃ) -ας πηι. ἃ Γη. ἀηΐ. 

- 

» 

μίξας" μ. μαζονόμια ἀ. εἴ ἴῃ Σ΄. μ. ἀοςεηΐαβ 0 ἅ]1Ὸ, 
αἰαῖ ἴα πηεῃ. 

6 Σχάφον (Δσσοῃίιβ 4Ὁ 810) 

ΞῈΧ 6}. [ἢ ᾿ἰἴπγὰ ῥτὸ αἱ αὖ νἀ δίμτ, 
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Σκεθρόν :" ἀκριβές. 
΄ ’ ΝΡ ; Σκελετεύεσθαι : ξηραίνεσθαι" ᾿Αριστοφάνης. 

Σκχελλόμενα :ἡ ἀφαυαινόμιενα. 

Σκέπαρνον : ἀρρενικώς οἱ παλαιοὶ τὸν σκέπαρῤνον᾽ καὶ 

ὃ παρ᾽ Ὁμήρωι. 

Ἐ Σκέρβορε : λοίδορε. 
“ἰ θέων ," Φ 5 [ἢ . , δὰ Σκευοθήκη : τόπος τίς ὅπου ἀπετίθετο τὰ σκεύη τῶν 

δημοσίων τριηρῶν." 
-“ Ν “ Ὕ- , “ »" Α 

Σκευοποιοῦντα τὸ πρᾶγμα: Ὕπερίδης ἐν τωῖ κατὰ 

10 Μαντιθέου"" ἀντὶ τοῦ σκευωρούμενον καὶ κατὰ- 

σκευάζοντα καὶ πλαττόμιενον. 

Σκεῦος : τὸ αἰδοῖον. 

Σκευοφορεῖον καὶ ἀναφορεῖον : τὸ ἐπὶ τῶν ὥμων ἀμ- 
κι "“ - Φίκοιλον ξύλον᾽ οὗ ἐξαρτῶσι τὰ βάρη. 

, 

15 Σκευωρία : κατασκευή" ἐπιβουλή" βλάβη. 

Σκέψομαι : θεωρήσω. 

Σκηνή : ἡ οἰκία καὶ καταγωγή εἷς ᾿Ασιαγενῇ τὴν 

λέξιν οὕτως Μένανδρος. 
δ ὁ Ἂ ; , Σκηνὴν δὲ ἣν ἔχουσιν οὐδὲ γὰρ ταύτην χαβόντες 

20 ἀναφέρουσιν : “ημοσθένης ἐν τωῖ πρὸς Σπουδίαν" 
5, ΔΛ “7 ψ-Ὡ ε Ν ,ὔ ᾿ 
ἔοικεν δὲ σκεῦός τι εἶναι" ὅπερ οἱ μὲν κόσμον τινὰ 

"“ “ 6 γυναικεῖον εἶναι φασίν" οἱ δὲ σκιάδειον. 
͵ ’, Σκηνίτης : ᾿Ισοκράτης Τραπεζιτικωῖ 7 Πυθόδωρον γὰρ 

᾿ ΛΑσοθρμΐ. ὁπ]. ἢ λ βεῃεῖ. 
δ 151. ἀα51 ᾿πρϑιίοοΐο ἀγεσαο. 
ἘΞ Τυς. {,117. υ. 4. 

4 Ἠος ἴῃ τριήρων πλιῖ, δῃτίμι5, 41 ἴῃ Πᾶς ΠΊ5. ρατίε 
ἀσοοηίαβ τηοᾶο ΒΡ  ᾽ ον", πτοάο σουγαχ , 

5. ὑπερείδης ---- ἀντιθέου δ «μον π). ῥΓ. 
7 «ητιχῶι 
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τὸν σκηνίτην καλούμενον ἔοικεν δὲ ἐπωνύμιον εἶναι" 

μήποτε δὲ ὡς εἰς ἀγοραῖον λεγόμενον ἐπειδὴ ἐν 

σκηναῖς ἐπιπράσκετο πολλὰ τῶν ὠνίων. 

Σκηπάνιον : σκῆπτρον. 

ὅ Σκίπων :" ῥόπαλον" παρὸ" καὶ σκαπάνιον. 

Σκήπτεται : προφασίξεται. 

Σκηπτύμενος : ἐπερειδόμενος" στηριζόμενος. 

Σκηπτόμενος : ἀξιῶν ἡ ἐμφαίνων. 

Σκηπτός : κεραυνὸς ἄνωθεν διάπυρος." 

10 Σκῆπτρον : βασιλικὴ ῥάβδος. 

Σκηπτοῦχος : βασιλεύς. 

Σκῆψις : πρόφασις" ἢ φροντίς" ἀναβολή. 

Σκῆψις : πόλις ἐστὶν ἐν τηῖ Τροίαι" ἧς μνημονεύει 

“ημοσθένης ἐν τωῖ κατὰ ᾿Αριστοκλέους. 

Ιὅ Σκῆψις : πρόφασις" καὶ ἦν" δίκη τίς οἷον ὑπωμοσία 

καὶ παραγραφή" «“ημοσθένης ἐν τηῖ πρὸς Πανταί- 

νετον παραγραῴφηῖ ἀλλ᾽ ἐπὶ ταύτης τῆς σκέψεως" 

εἰσελθὼν ἀμφότερ᾽ αὐτὸν ἐπιδείξω. 

Σκιαγράφος : ὃ νῦν σκηνογράφος" οὕτως ᾿Απολλό- 

20 ὃδωρος. 

Σκιαδείων :" καρουχιῶν. 

Σκίαθος :7 νῆσος ἐστι πλησίον Εὐβοίας" ἧς μέμνηται 

“ημοσθένης ἐν Φιλιππικοῖς. 

Σκιάποδες : ̓Αντιφῶν ἐν τωΐ περὶ Ὁμονοίας" ἔθνος 

295 ἐστὶ Λιβυκόν Κτησίας ἐν περίπλωι ᾿Ασίας φησίν" 

" Σκῆπον τ). ΡΥ. Ξ ορὲ ἔθει ς,ῖ. 

2. διὰ πυρὸς τη. ΡΓ. 3 τροιᾶιν ὮΝ. ἈΓ. 

ἣ 5. 'ϑ]ς. 
δι; 4. -δίων πὶ. ΡΓ. ἴππὶ -ουχίων 7. Σκιάθος 



ὃ 

10 

12 

20 

520 

ιν, ἊΝ “ ’ Δι ’ Σ 

ὑπὲρ ὃὲ τοῦτον Σκιάποδες, οἷ᾽ τούς τε ποῆας οἷον 
- Ν ’ ’ “ν΄ ν ἂ ’ 

χῆνες εχουσιν καρτοα πλατεας, καὶ 0Τ ὧν θέρμη 

“ ΄ 
ηἷ, ὕπτιοι ἀναπεσόντες, ἄραντες τὰ σκέλη, σκιά- 

ΓΙ , τοῖς ποσίν. ζονται 
Α »" Ὰ “ 

Σκιάποδες : Διβυκὸν ξθῆνος" οὕτως ᾿άρχιππος. 
, ἀν , ᾿ 

Σκιάς : ἀναδενδράς"" σημαίνει δὲ καὶ τὴν παρὰ ᾿Αθη-. 
, ͵ , ν 

ναΐϊοις λεγομένην θόλον. 
, ἃ 3 -ε , , 

Σκιὰς καὶ σκιάδειον :: ἐν οἴ ὁ Ζιόνυσος κάθηται" οὕ- 
͵ 

τως Εὐπολις. 
’ὔ 

Σκιδνάμιενος : σκορπιζόμιενος. 
τ' ’ ΕἾ ὃ ῃ 5 , 
ἀκιμαλισαι : καταδακτυλίσοαι ἀσχημόνως. 

’ . ΄ Ν , . Σκιμβάζειν :5 χωλεύειν καὶ ἀσκωλίζειν' τὸ αὐτὸ 
- Ρ “ » ὥ 

τοῦτο οὕτως Δἀριστοφανης. 
,ὔ Δ , 

Σκίμπους : κράββατος ἢ σκάμνος. 
5 , ἄ ας κὦ σου Αἰ 

Σκινδακίσαι : τὸ νύκτωρ ἐπαναστῆναι τινι ἀσελγῶς. 
΄ .ὁ Ν - , ᾽, 

Σκινδάλαμοι τὰ τῶν καλάμων ἀποξύσματα ἢ 
, 

σκόλοπες. 
τ' ὃ ΓΙ Η ᾿ “ἃ 8 

Σ κινδαλεύειν : ἀνασταυρουν. 
-΄ ΤΩΝ Ξ , ἁ Ν Ν 4 " “ 9 

Σκίνδαρον : προσκίνημιο" καὶ τὸ νύκτωρ ἐπαναστῆναι 
᾽ ͵ ἊἷὉ ΄ , 

ἀκολάστιυς, σκινθακίισαι. 

πων - ΄ 
“««Κιύεντα -. συσκπια. 

“ ’ 

ὅτι σκιραῷφές ἔστιν τὸ Σκιραφία : τὰ κυβία" ἢ δ" 

1 οἷον τ. τ. π. οἱ χ. Ἔ Τηῤι τῶ Ὁ 1 ΙΒ κα. 

2. -ἄς Ὁ18 τὰ. ρὲ. 3. κἱοὸν ἢ}. ΡὈΓ. 

Ὁ λίσαι ἃ σοτγοοῖ, ἀρτ}4- ἰὰ ΐατα,. ρα μα ἀροθηζι5 

ἀοϊοῖαβ. 

ΣΟ Σχιμα σν ἃ τη. ΡΓ. βιρούδαηΐ ροβέ σουγθοίου!β ἰἰἰγὰ8, 

40] [θεῖς Σκχιμαάζειν. 

6 Αροθηῖιιδ ΘΟΥΓΘΟΙΟΓΙ5. 7 σκώλωπες τη. ΡΓ. 
Σ᾽ κῶν τὴ, ΡΥ. 9. ὑπ, 1. δ 1ὰ ΠΠυγα, 
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᾿Φ κ᾿ , 1 
ὄργανον τὸ κυβευτικόν᾽ ἢ ἀπὸ Σκιράφου' τινὸς 

᾿ “-.ἃ - ε , Ἂ δας ἶνας Ν 
κυβευτοῦ" ὃς πρῶτος εὑρηκέναι δοκεῖ τὰ κυβευτικὰ 
Ε οὖν Δ “΄“» -“ “- 
ὄργανα" ἢ ὅτι ἐν τωῖ τῆς Σκιράδος ᾿Αθηνᾶς ἱερωϊ᾽ 
5», ΄ 

ἔπαιζον οἱ κυβευταί. 

ὅ ἢ Σκιράφιον : κυβευτήριον. 

10 

15 

20 

’ 

Σκιράφια : τὰ κυβευτήρια φησιν, ἐπειδὴ διέτριβον 

ἐν Σ'κιρωϊ οἱ κυβεύοντες, ὡς Θεύπομπος. 

Σκιρόν : Σκιρὰ ἑορτὴ παρὰ ᾿Αθηναίοις, ἀφ᾽ ἧς καὶ ὃ 
᾿ ΓΝ ᾧ ἀκ , ἘΝ, 

μὴν Σκιροφοριών᾽ Φασὶ ὃὲ οἱ γράψαντες περί τε 
-“ Ἀ ε - - ΕῚ 6γ ε ᾿Ὶ τ' ᾿ 

μηνῶν καὶ ἑορτῶν τῶν ᾿Αθήνησιν, ὡς τὸ Σ᾽ κιρὸν 
Ὁ ὧδ Ἴ » ᾿ ᾿ τ ᾿: ΄. διεὶι ἃ » ΄ 

σκιάδειόν᾽ ἐστιν μεῆ οὗ φερομένου" ἐξ ἀκροπό- 
» “ 7 ’ὔ τ' Ἀ ΄ὔ 

λεως εἴς τινὰ τόπον καλούμενον Σ᾽ κιρὸν πορεύονται 
[ὦ - ΄“- « ’ Ἀ ΄“- ὮΝ 

ἥ τε τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱερεία καὶ ὃ τοῦ Ποσειδῶνος ἱερεὺς 
Ἁ “ δ. , Ὁ “ 

καὶ ὃ τοῦ Ἡλίου" κομίζουσι δὲ τοῦτο ᾿Ετεοβου- 
’ὔ εξ ᾽’ὔ “᾿ , “ὦ Ὁ. “ὦ 

τάδαι" ἢ σύμβολον δὲ τοῦτο γίνεται τοῦ δεῖν οἰκοδο- 
-“ ͵ὔ »" 4 ΄“ ’ὔ 

μεῖν᾽ καὶ σκέπας δὲ ποιεῖν, ὡς τούτου τοῦ χρόνου 
, " ΠΡ, ᾿ νῷ 

ἀρίστου ὄντος πρὸς οἰκοδομίαν καὶ ᾿Αθηνᾶν δὲ 
, -" . ὙΥΡΎ, ’ Ἀ » 

Σκιράδα τιμῶσιν ᾿Αληναῖοι" ἣν Φιλόχορος" μὲν ἐν 
’ [4 ’ 3 ’ὔ , 

β' ᾿Ατθίδος"" ἀπὸ Σκίρου τινος ᾿Ελευσινίου μάντεως 
“᾿ ’ὔ ἣὉΝ » ’, “ 

κεκλῆσθαι: Πραξίων δὲ ἐν β΄ Μεγαρικῶν ἀπὸ 

Σ κίρωνος 3 
’ ᾿᾿ ΄ ᾽ ΄ 3... ρυ 4 , Ῥ "5 ἦῳ 

Σκίρον .- τόπος ᾿Αθήνησιν, εῷ οὐοι μᾶντεις ἐκαθέζον- 

τοι Ἰῃ Ππαγα 40 4]}10. 
5 -ὃν υἱ νΙάδίιιγ, ςεγία ὃ πη. ῥυ. 
π ΤΡ ἢ 118 ς, ᾿. 3. 5 δεοςεηΐ. οπὶ. 

4 ἐπιδὴ, εἴ ἐν ΟΠ]. 5. τιον τη. ΡΥ. 

6 νωι 7. 8]ς 1.8. 
8 τε εχ δηι. 866 ε]ι54., οἱ ριιῖο. 

9. -ωρος ΡΓΙΠΙΟ.. 19. δὸς 1ιὶ {1Π|Φ 20 4110. 
Ρ οί. “Ὁ 
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το καὶ Σκιράδος ᾿Αθηνᾶς ἱερόν" καὶ ἡ ἑορτὴ Σκιρᾶ" 
Ἡ 

οὕτω Φερεκράτης. 
τ' τ ΤΣ ἕ ’ ΕῚ ͵ὔ -,» ῇ “ τ Ψ Σκιρός : ἑορτή τις ἀγομένη τηὶ ᾿Αθηναῖ, ὅτι σκιά-. 

δειον' ἐφρόντιζον ἐν ἀκμηῖ τοῦ καύματος" σκίρα 

ὅ δὲ τὰ σκιάδεια"" οἱ δὲ οὐ διὰ τοῦτο φασὶν, ἀλλὰ 

διὰ τὴν ἀπὸ Σκίρων ᾿Αθηνᾶν" ἣν Θησεὺς ἐποίησεν, 
᾿φ 4 ιν 3 ᾿ Ν ᾿ .2. ,»νδδ δ ΄ 
ὅτε ἐπανήει ἀποκτεινας τὸν Μιᾶινωταυρον" ἡ ἦ σκιρα 

δέ ἐστι γῇ λευκὴ, ὥσπερ γύψος" οἱ δὲ φασὶν, ἀπὸ 
-΄ 7 ἘΞ , ’ “σῦ ΓΘ Τ᾽ Σκίρου τοῦ ᾿Ελευσινίου μάντεως γενέσθαι τὴν ἐπω- 

3 -“ “ 10 νυμίαν ταύτην ἄλλοι δὲ ἀπὸ Σκίρου τοῦ συνοικί- 

σαντος Σαλαμῖνα. 
τ΄ Ἔα. Ῥ᾿ «ε - 
“κιροῴοριο τ Ὄνομιοι εορτής. 

πῃ 
Σκιροφοριών : μὴν ᾿Αθηναίων ιβ΄. ὠνομάσθη δὲ ἀπὸ 

τῆς Σκιράδος ᾿Αθηνᾶς. 

1ὅ Σκιτών 1 ἀσθενής" οὐδενὸς ἄξιος" οὕτω Φερεκρά- 

της. 

Σκιωρῖται :᾽ λόχος ἀνδρῶν ἑξακοσίων ᾿Αρκαδικός" ὁ 

ἀρχόμιενός τε ἐν τοῖς πολέμοις" καὶ τελευταῖος 

ἀναχωρῶν. 

20 Σχληραύχενας : ἀκαμπεῖς. 

Σκλῆφρον: τὺν κατεσκληκότα καὶ ἀγεννῆ τὴν ἰδέαν. 
᾿ς , . Σκλῆφρος: ὃ σκληρὺς καὶ παρηβηκώς" ὁ τὰ σκλη- 
Ν , ’ ρὰ φέρειν δυνάμενος. 

Σκνίψ : ζῶον κωνωπῶδες. 

φῦ Σιανὶψ ἐκ χώρας : ἐπὶ τῶν ταχὺ μεταπηδώντων ἡ 

᾿ 

Χ πίον ἢ), ὈΓ. Ὁ -ἰὰ ΠΙ-. ΡΓ. 

3 μηνό.  Τρο, 1.118. οἱ 4. 

4 Αςς. σοτΓθοΐοι!δ. 5. εἰ ἴ λιἷ. ΠΟΥΓ, 
6 πολεμίοις 7. γ 56126] 1. ΡΥ. 
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ΡΨ κ᾿ ι - κι παροιμία" ἔστι γὰρ ὃ σκνὶψ ζώον μικρὸν ξυλοφά- 
γον. 

’ ’ Σκόθης : διάβολος. 
“Ὁ ΠΥ ΚΟΙτ ἄνις ιν ἡ ἊἉ 

Σκοῖδος : ταμίας" τὶς καὶ διοικητής" Μακεδονικὸν δὲ τὸ 
Ε σ , - “ἊἈ 

ὅ ὄνομα" διόπερ Μένανδρος" ἐν Κιθαριστηῖ Σ΄ κοῖδον 
΄ , 

Ζιόνυσον λέγει.. 
’; ὡ ε ,ὔ ΕΣ ϑις ε ν ͵ » “ 

Σκολιόν : ἡ παροίνιος ὠδή᾽ ὡς μὲν Δικαίαρχος ἐν τῶ 
Α “ » ,ὔ ἂν , , εἰ δα τὸ ᾿ 

περὶ μουσικῶν ἀγώνων, ὅτι τρία γένη ἦν ὠδῶν 
κ Υ ον , ὙΎΣ θ᾽ “ «προς τὸ μὲν ὑπὸ πάντων ἀδόμενον καθ᾿ ἕνα ἑξῆς 
Χ4 ἔς ε ἢ( “ Ω ε ΕΗ “ 

10. τοῦ ὃς ὑπὸ τῶν συνετωτάτων, ὡς ἔτυχεν, τὴι 
ἃ Ἁ " ᾿ ᾿ , ’ τάξει" ὃ δὴ καλεῖσθαι διὰ τὴν τάξιν σκολιόν" 

᾽ , , σ“ 

ὡς δ᾽ ᾿Αοιστόξενος" καὶ Φίλης ὃ μουσικὸς, ὅτι ἐν 
΄“- , Ἀ ’ , Ἁ ’ὔ 

τοις γάμοις περὶ μιαν τράπεζαν πολλὰς κλινας 

τιθέντες, παρὰ μέρος ἑξῆς μυρρίνας ἔχοντες, γἷῶο ς, παρὰ μέρος ἑξῆς μυρρίνας ἔχοντες, ηἶδον 
᾿μ για Ν ΄ ἐπ « ἊΝ ἜΣ 16 γνωμας καὶ ἐρωτικὰ σύντονα᾽ ἡ ὃὲ περίοδος σκο- 
Ἁ ’ ἈΝ Ἁ -“- - 

λιὰ ἐγίνετο διὰ τὴν θέσιν τῶν κλινῶν. 
, ᾿ ε “- ’ 

Σκόλοψ :᾿ ξύλον ὀξὺ καὶ οἱ τῶν φοινίκων. 
’ὔ 

Σκολύθρια : ὑποπόδια. 
, κ , 

Σκόλυθρον : σκνιφὸν καὶ ἀνελεύθερον. 
΄ ΄ 

90 Σκομβρίζει : γογγύξει. 
,ὔ Ν , [ἢ “ 

Σκομβρίσαι: παρὰ ᾿Ιόβα" ἐν β΄ φθορᾶς λέξεως, παι- 
ἮΝ “- ΄- ᾿Ξ ᾿᾽ »,], Ἁ - 

διᾶς ἀσελγοῦς εἶδος᾽ ἀποδίδοται καὶ κατὰ τὸ ἥτρον 
-“" “- ἊΧκ ’ , 

πλατεῖ τῷ ποδὶ πλήσσοντος ὡς ψόφον ἐργάσασ- 

θαι. 

9ὅ Σ᾽ κόνθυλλε : τονθόρυζε.ἦ 

1 φαμείας τη. ΡΓ. 2. χαὶ δαα! 

5. ἀπόνων (ἀσσοηίιι5 ΘοΙταοίου 5) 4 τῶν τῇ. ΡΤ. 
ἘΠ ΠΟ ρίστι ἴ᾿ ΤΣ 1- :. Σχωλωψ 

δ ἴοβα τι. ῥγ. 7 Φεχ 6. 8. τόγθρυζε τη. ΡΓ. 
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; ων δ᾿ ΄ , ὰ Σ κόνυζαν : καὶ χωρὶς τοῦ σ᾽ κονυζαν λέγουσι" Φερε- 
,  Ἃ ἄν Ὁ , ᾿ θύ Ι δύ κράτης" ᾿Αρκεῖ μία σκόνυζα καὶ θύμιω" δύο. 

Σκοπέλω:: ὑψηλωΐῖ τόπω. 
Ν ᾿ -“- , - ᾿Ὶ "- 3 

Σ κοπὴν καὶ σκοπιᾶν λέγουσιν : καὶ σκοπᾶν ᾿Αρι- 

[ὠἹ 
, 

στοφανης. 
ζ ε Ν , 

Σκοπιά: ὑψηλὺς τόπος. 
γ᾽ “ , Σκοπιάζων : σκοπῶν" ἀποβλέπων. 

΄- - "- » ΝΥ ὡ ᾽7ὔ 

Σκοπιωροῦνται : φυλακτικῶς σκοποῦσιν ἀπὸ μετεώ- 

ρου. 
’ ΄ ᾿Ξ πὰ “ “ 

10 Σίκοπόν : τύπον ὦ στοιχοῦσιν᾽ καὶ ἀκολουθοῦσιν. 
“ΟΞ “ 5 Μὰ ας “ Υ 

Σκοπὸς : σχῆμα ὀρχηστικόν᾽ οὕτως Εὐπολις.. 
τ΄ νι ’ ΄ 3 ἊΨ “32 ἂν ἡ “ 
Σκοπός : κατασκοπός τις καὶ ἔφορος" καὶ ἀποσκοπῶν 

Ἁ “ 

τὰ πόρρω. 
-' , ε "» 5 ὃ ’ ΔΑ [4 

Σκορακίζειν : εἰς ἐρημίαν πέμπει ἢ χλευάζει. 
- ι ἡ ’ , 

1 " Σκορακίζειν : οἷον ἐς κόρακας ἀποπέμπειν" ἀπὸ τού- 
Ἀ γ ᾿ ς ᾿ Ν 5 , δι δα “ 

του γὰρ εἴρηται" ὡς καὶ τὸ οἰμώζειν ἀπὸ τοῦ 

οἴμοι. 
τ΄ (ζ' κ, ε “ ΄᾿ αὶ , ΜᾺ ’ὔ 

Σκορακίζονται : ὑβρίζονται καὶ ἐκρίπτονται" πεποίη- 
ἉἍ -“ ᾿ “ “ ’, 

ται δὲ ἀπὸ τῆς παροιμίας τῆς ἐς κόρακας. 
, ε : , 

20 Σκορακισμις : ὕβρις" προπηλακισμός. 
Ἵ “ Ν ᾿ “ ’ Α 

Σκορδινάσθαι: τὸ παρὰ φύσιν ἀποτείνειν τὰ μέλη 
Ἀ “ “ Ὁ ’, 

μετὰ τοῦ χασμᾶσθαι διακλώμενον᾽ ᾿Αριστοφάνης 
"“ , , -“ 

᾿Αχαρνεῦσι" Στένω,᾽ κέχηνα, σκορδινῶμιαι, πέρδο- 

μαι, 

1 - β ΕῚ «ε - 

μιᾶσ κονυζα .--- θύμων ὡς τυχοῦσιν 
ν- εὐφορως ἴῃ εὔφορος τησί. 
4 ἣ, οοἴ. υἱ ἢϊς. ἜΠΙΊΡΟΣΙ, τ δ. 

5 Τλίυγα ροβί έ, εἴ ν 80 δῃξ, σογγοοΐογε, υἱ ριΐο, Τιιπ 
σχορδίνομιαι ὈΥΪΠΊΟ, 
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.-“ “ ἘΞ . ,ὔ 9 οὐ. 

Σκοτοδινιᾶ: σκοτοῦται. μετὰ σκότους ὀφθαλμῶν 
,ὔ - Ἐν α ΕῚ “ 

συστρεῴει" ὁ ἐστιν (λιγγια. 
ἜΝ ἈΠ. 5. .τῈ 

Σκοτομήνη : νὺξ ἀσέληνος. 
, ᾿ , ε , ἐμέαϑ: ᾽ ποτ χὰ Σ κότος καὶ σκότον: ἑκατέρως" οὕτως ᾿Αμειψίας. 

ὅ Σκυβαλίζεται : ἀποδοκιμάζεται" ἀτιμάζεται. ̓  
’ὔ “7 ε ὃ κΑ 4 φρο ε ᾿ "»" 

Σκυθικαί : εἶδός τι ὑποδήματος εἰσίν ὡς ᾿Αλκαῖος 
“ ΓΞ Ν ε Ν , 

ἐν ἡ Σκυθικὰς ὑποδησάμιενος. 

Σκυθρός : αὐθέκαστος" αὐστηρός Μένανδρος" ᾿Εγὼ 

δ᾽ ἀγροῖκος, ἐργάτης," σκυθρὺς, πικρὸς,᾽ Φειδωλός. 

10 Σκῦλα: τὰ ἀπὸ τῶν πολεμίων" ἀνηρημένα. 

Σκυβαίνας 7 Σκυθίδας" "Αλεξις. 

. Σκῦλα ἢ λέγουσιν ὡς ἡμεῖς" καὶ σκυλεύματα Θου- 

κυδίδης. 

Σ αυλόδεψος : ὁ τὰ κώδια ἐργαζόμενος. 

15 Σκύμνος : σκύλαξ λέοντος. 

Σκυρθάνια : τοὺς ἐφήβους οἱ ἘΔάκωνες. 
τ' ’ὔ δί. ω ε ,ὔ 5 -“ δί »" 

Σκυρίαν δίκην : οἱ σκηπτόμενοι ἐν ταῖς δίκαις ἔφασ- 

κον εἰς Σκῦρον ἀποδημεῖν. 

Σκυτάλαι : στρογγύλα καὶ λεῖα ξύλα. 

920 Σκχυτάλη : βακτηρία" ἀκροπάχη" ἢ φραγέλλιον. 

Σκυτάλη: ἐπιστολὴ Δακωνική ἣν δὲ ἡ σκυτάλη 

ξύλον ἐξεσμένον ἐπίμηκες" δύο ὃὲ παρὰ Λακεδαι- 
, “ λ Ν “ 

μονίοις ὑπῆρχον σκυτάλαι" καὶ τὴν μὲν μίαν κατ- 

᾿ Ἀρσορηΐ. οπι. 5 ἢ ΡΓῸ εἰ ἢ}. Ρῥυσ. 

3 Νοχ σοιγδοίΐίοι!β. 

4 τη ᾿ατα. Ῥυίμηο στ τι νιἀεδίατ. 

π.σ. Ῥοχβοῃ. 6 πολέμων 

7 αἷν ἴῃ ̓ Π|. ἃ σοΥΓ. δ΄ Σχύλα Π]ς εἴ Δηίε. 
9. Αος. οἤϊ. Ἔ Τπ6, ΕΟ ε:9. 
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εἶχον οἱ Εφοροι τῶν Λακεδαιμονίων" τὴν δὲ ἑτέραν 

τωῖ ἐκπεμπομένωι' παρ αὐτῶν στρατηγωῖ παρεῖ- 

χον 
, ΈΨ᾽. » κ᾿ ͵ ᾿ 

φέροντες ἱμάντα λευκὸν περιεϊλλονἾ τὴν σκυτάλην 

Ἀ « ’ » ’ὔ ͵" » "-“, ΕἸ -“- 

καὶ ὁπότε ἐβούλοντο τι ἐπιστεῖλαι αὐτωΐῖ, 

“- 5) “ ὅ καὶ ἐπὶ τοῦ ἱμάντος" ἔγραφον καὶ ἀνελίττοντες" 
-“ ε -" “ 

παρεῖχον τὸν ἱμάντα τωῖ ἀποφέροντι" τοῦτο δὲ ἐποί- 
“ Ἀ ΄ ἐν , Ν Ξ 

ουν, ινὰ μὴ μανθάνωσιν οἱ ἀποφέροντες τὸ δηλού- 
» “- ἈΝ ,ὔ 

μένον ἐν αὐτῶ ὃ δὲ στρατηγὸς δεχόμενος τὸν 
ε ͵ δὰ οἷς “ , , .6 

ἱμάντα τηῖ ἑαυτοῦ σκυτάλη περιείλιττεν" καὶ 
᾽ ΄ πι ΤΟΌΡ Ν  ΠΑΝΥΕΕ , --. 10 ἀνεγίνωσκεν οὕτως τὰ γεγραμμένα" λέγεται οὖν 

, Ν ΄ 
καὶ ἡ ἐπιστολὴ σκυτάλη καὶ αὐτὸ τὸ ξύλον, ἀφ᾽ 
Ψ ΡΑ͂ ᾽ὔ -" 

οὗ καὶ ἡ ἐπιστολή" Διοσκουρίδης δὲ ἐν τοῖς περὶ 
' Ἁ , 5 ͵ -“ 

νομίμων τοὺς δανείζοντας ἐν Σπάρτηι διαιρεῖν σκυ- 
’ Ψ ’ ’ὔ Ἵ ’ Ἀ 

τάλην δύο παρόντων μαρτύρων καὶ γράφειν τὸ 

1ὅ συμβόλαιον ἐν ἑκατέρωι τμήματι ἢ 
᾿ ᾿ Ν - Θ καὶ τὸ μὲν ἑνὶ 

-“ ’ Ἂ , Ξ' Ν Ν 5. « “-. κγ΄ ὦ 

τῶν μαρτύρων διδόναι" τὸ δὲ δ ἑαυτοῦ ἔχειν 
"“ .-“8 5 ᾿ 

ἐχρῶντο δ᾽ αὐτῶ καὶ ἄλλοι" ὡς ᾿Αριστοτέλης ἐν 
΄“ ’ὔ ΩΣ 

τηῖ ᾿1)ακησίων πολιτείαι μῖβ. 

Σκύτη : δέρματα ᾿Αριστοφάνης. 
Ν ͵ , 

20 Σκυτοδέψης : δερματομαλάκτης" καὶ βυρσοδέψης. 
τ΄ “ ΡΗ -“ δέ - 9..." κω Α 4 

Σ κύτος : πᾶν δερμα ἀῷ οὐ και σκυτεὺς. 
’ὔ 

Σκυτοτόμος : σκυτεύς" λωροτόμος. 

Σκύφος : ποτήριον. 

-ὧν Τὴ. ΡΓ. 

5. Τηίεγ λα εἵ οἹϊτιγα, υῖπιο ἐβουλεύοντο, τι Ρραΐο, 
3.Χ 561η6]. 1 ἱματίου ἴῃ ἱμάντος ῃγιιξ. ΘΟΥΤ, 
5. λεί. 6 ἐλ, 7. ἀν ἃ οοττροίοτο δἀάιία.ἢ 

ε 

Ἔ Τῃς, τι ἔ. 119. ς. 4. δ᾽ αὐτὸ 8 ἢ, 
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Σκώληξ : τὸ πρὸς τηῖ γηῖ οἴδημα τῆς θαλάσσης" 

οἷον τὸ προσαράσσον" κῦμα. 

Σκῶλος : εἶδος ἀκάνθης ἢ σκάνδαλον. 

Σκώπτει : παΐζει. 

ὃ Σκῶρ: τὸ ἀποπάτημα᾽ οὐ σκατόν" οὕτως ᾿Αριστοφά- 

νης. 

Σκώπευμα: σχῆμα Σατυρικὸν, ὡς καὶ ὃ σκωπος" 

οὕτως Αἰσχύλος. 

Σμῆνος: πλῆθος μελισσῶν. 

10 Σμήρινθοι: σπάρτα' σχοινία λεπτά. 

Σμικρόν: καὶ χωρὶς τοῦ σ᾽ λέγεται. 

Σμικυθίων : ὄνομα κύριον. 
͵ὔ 

Σμιλεύματα: ὃ“ "“: 
΄ ’ ἂν 4.9. Ἂ ’ 

Σμινύην: σκαφίον ἢ δίκελλαν ἢ ἀξίνην. 
’ 

1ὅ Σμοκορδοῦν : συνουσιάζειν καὶ τὸ σπλεκοῦν ταυτὸ 
“ ͵ ΄“- 

τοῦτο σημαίνει" καὶ τὸ σποδεῖν." 
’ὔ -“ 

Σμύξαι : καῦσαι. 
τ' , , ἔλα “ 
Σμυχόμενος : καιόμενος" ἀναλισκόμενος. 

45 5 , 

Σμώδιγγες : μώλωπες. 

20 Σμώδιξ : μώλωψ᾽ τὸ ἐκ πληγῶν οἴδημα. 
3. τ 4 Ξ Ἅω 5» -“ 

“οὐχειν : σπουόθη ενεργειν. 
, , 

Σοβάδες : διώκουσαι πόρναι. 
“ ’ Μ. 3 ε ἈΝ » 6 ,ὔ 

Σοβαρός : οὐχ ὃ σεμνὺς, ἀλλ᾽ ὃ καταπληκτικός. 
τ' β ΩΝ ; το Δ ΝΕ 5 ) ἐξ Ἵ) ἢ 
Σοβαρός: λαμπρός ἐπαιρόμενος" τολμηρός" αὐθά- 

δι νν “ ͵ ’ Ξ μυ Ν 

ῷῦ ὃδης" ἔξω τοῦ δέοντος φερόμενος" τὸ δὲ σοβαρὸς 

Τ᾿ προς ἀ. τη. ἈΓ. 

5. χυνβῇ. 586 ν ριιης 5 Δ 1}. ἃ ΠΟΥΙ. 
3. Θριη νϑίβιιβ ἀθθϑί,  σποδοῦν 

ἘΠ͵ης ΕἼΞΟΞ ΕἾ. 
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, ’ Α “ τ “ 

λέγουσι γεγονέναι, οἱ μὲν ἀπὸ τῆς Συβαριτῶν ἀρ- 
ω ΤΣ ῷυα δὲ τῷ ῇ ) »κ ᾿ χῆς τὸ ὄνομα" οἱ ὃε γεγενῆσθαι φασὶν αὐτὸ παρὰ 
᾿ ἥ ΕΝ 

τὸ σέβας" ἀλλοι δὲ σοβαρὸν ὠνομάσθαι λέγουσιν 
» Α ΄“- “ “ ,ὔ “ 

ἀπὸ τοῦ σοβεῖν, ὑπέρ ἐστιν μετὰ σεμνότητος προϊέ- 

ὅ ναι χρῶνται δὲ τηῖ λέξει ταύτηι συνήθως οἱ 
, 

ὑν!χοί. 

4 

" 
Ἴ) , 

οβεῖ: διώκει" κομπάζξει. ) 
, Ἶ , , ΄ ᾿ ᾿ 

Σόλοι : πόλεις Σικελίας καὶ Κύπρου ἀφ᾽ ὧν ὃ Σο- 
δας ΄ νι , “- 

λοικισμός" βαρβαρίζοντες κατὰ τὴν ἰδίαν γλῶσ- 

10 σαν. 
«" Ἐπ μὰ ΄ , ᾿ ᾿ ,ὔ 

Σόλοι: οἱ μὲν Κύπριος πόλις" οἱ δὲ Κιλικίας. 
, “4 

Σόλον : δίσκον. 
, “ὦ ἔ ΄, 

Σορός : μνῆμα" θήκη. 
’ὔ -“ ΤᾺ 

Σούνιον : δῆμος Λεοντίδος. 
, Ὲ - ΕῚ ᾿ ΝᾺ Ἀ ᾿ 

15 Σορέλλη: σκῶμμα εἰς τοὺς γέροντας παρὰ τὴν σο- 
Ἄ΄. ᾽ , 

ρόν᾽ οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 
τ' , Α κι. , δ "ἢ Ἐ ᾿ Ἀ ζ΄ 3 
Σοφίαν: κοινόν ἀπάτην μάθησιν καὶ τὴν τέχνην 

Ἁ , " ΄ ὠὰ Υ 

τὴν φρόνησιν καὶ ἐπιστήμην" τὸν γοῦν. 
» 2} . "ἢ Ἄ ᾿ ἰὰ , Ξ ΓΡΎ ἫΝ 
Σόφισμα: μάθημα" καὶ ἐπινόημα᾽ καὶ εὕρημα πᾶν 

“ ΄ 

20 οὕτως Φερεκράτης. 
΄ , , ῳηψίώρα 

Σοφιστής : ἀπατεών παρὰ τὸ σοφίζεσθαι" ὃ ἐστι 
ἐδ, " ν ᾿ νε ἈΝ λόγοις ἀπατᾶν" λέγεται δὲ σοφιστὴς καὶ ὁ διδάσ- 
, Ἁ ὰς- " Ν 

καλος ὃ σοφίζων᾽ τὸ δὲ “παλαιὸν σοφιστὴς ὃ 

σοφὸς ἐκαλεῖτο. 
δαὶ δ, "Ὁ “ μ“ ν ἄρὶ ας Ν Ν ᾽ 

25 Σοφιστής : πᾶς τεχνίτης καὶ ὃ τὸ λεκτικὸν ἡσκὴ- 
3 ἄϑ. ν ε ἦῳ ε Ἀ ΕΣ " ’ ' 

κως" καὶ ὁ ἐπηρεάζων ἔκῶὼν εν τοις λύγοις- 

᾿ ἁποί τὴν (ν αἰ νΙάδίαν ἀο] οἰ }) 
δ δὶ ἢ ΤΟ ΕΣ. 
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Σπαδων: εὐνοῦχος. 
’ὔ 5 ΄ ἈΝ ἀ 

Σπαδών : ὀξυτόνως τὸ σπάσμα. 
-“ ’ 

Σπαθᾶν: Μένανδρος Μισουμένωι" τὸ ἀλαζονεύεσθαι. 
Ἐπ αὐ ΑΥ̓αΣ Ἃ» , 5.» ἥ Σπαθᾶν : εἰκῇ λέγειν ἢ ἀναλίσκειν ἀσώτως. 

ὃ Σπαάβθημα' φρενῶν : τὸν ἄγαν φρόνιμον. 
ν -“ - ἥ [κέ 

Σπαθίδα : τὴν τῶν μυρεψῶν σπάβην᾽ οὕτως ᾿Αρισ- 
, 

τοφανης. 

θῷ . ΄ 3 Σπαθῶσι: σκορπίζουσιν. 
- ᾽’ὔ 

Σπαίρει: ἄλλεται σκαρίζει" ἐκπνεῖ τὴν ψυχήν. 
͵ 

10 Σπάλαυβθρον : σκάλαυθρον. 
, 

Σπανις : ἔνδεια. 
’ 

Σπανίαν: σπάνιν. 
τ' ’ 5 ε - . “ Ἁ «ε ὃ Ἁ Σπαργανώματα: αἱ πρῶται φασκίαι καὶ οἱ δεσμοὶ 

τῶν ἀρτιτόκων παιδίων. 
- ΄“ Ἂ «ε ’ 1ὅ Σπαργῶσα : ἀνβοῦσα ἢ σπαραττομιένη ὑπὸ θλίψεως 

, καὶ δεομένη ἐκκρίσεως τινός. 
-“ “6 “» “ 

Σπαργῶσιν : ὀρεκτικώς καὶ ἐπιθυμητικῶς ἔχουσιν. 

Σπάρνον :7 σπάνιον" οὕτως Πλάτων. 
΄ 

Σπάρτα: σχοινία. 
« « " ,ὔ 

20 Σπαρτοπώλιον : ὡς ἡμεῖς καὶ Μένανδρος"--- σπαρ- 
8 “ 

τόπωλις" ὁμογραῦς. 
, - , » τ ἾΑ “ ε τ΄ ,ὔ 

Σπαρτωλός : πόλις ἐστι της ἄττικης ἢ “παρτωλος. 
, ἐσ οὴν» ἌΡ ΤΠ ι , ἔδυ 

Σπατάγγαι : ἰχθύες τινές" οἱ δὲ τοὺς μεγάλους ἐχί- 
ΤΣ ῳ, » , 

γους᾽ οὕτως ᾿Αριστοφανης. 

᾿ μα 5ΌΡΓ. 864 ἃ Πι. ΡΓ. δοάεπὶ ΘΠ ΡΟΓΙΘ. 

5. 1 ἴ πλιΐ, ἃ ΟΟΙΓΘΟΐοΓα ΡΟΙ18. 
3. -σὴν, Β1Π6 866. 4 «ἧς πὶ. ΡΓ. 
5. τὴν τὰ. ὈΓ. 6 [ηἴεῖ ε εἴ κ ᾿ἰΐυγα. 

᾿Αςσεπί. οΠη]. ὃ σπαρτήπωλις 

Ρῇ οί. καρ ὁ 
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Σπεῖρα: ἡ συστροφὴ καὶ τὸ ἄθροισμα οὐχ ὅπως 
παρὰ τοῖς τραγικοῖς, ἀλλὰ καὶ ἐν Μαμακύθωι. 

Σπεῖραι τ πλήθη στρατευμάτων" φάλαγγες" νούμερα" 

λεγεών. 

ὅ Σπειρηδόν :" παραπεπκλεγμιένως. 

Σπένδεται : θύεται" ἢ θυμιᾶ" ἢ φιλιοῦται. 

Σπένδομιαι : θύομαι" ἢ θεωῖ ἀνατίθεμιαι. 

Σπένδοντας : θύοντας" προσφέροντας παρὰ τὴν σπον- 

δὴν καὶ τὸ φιλιοῦσθαι" οὕτως γὰρ ἐκάλουν τὰς ἐπὶ 

10 τῶν πολεμίων συμβάσεις καὶ σπονδὰς ἐνόρκους. 

Σπερματίαν : τὸν εἰς σπέρμα παρειμένον᾽ οὕτως 

Κρατῖνος. : 

Σπερμολόγος : εὐρυλόγος" ἀκριτόμυθος" καὶ ὃ τὰ 

σπέρματα συλλέγων. 

16 Σπερμολόγος : λέγεται μικρὸν ὀρνιθάριον κολοιῶδες " 

σπερμολόγος ὠνομιασμιένον" ἔοικεν δὲ ἀπὸ τοῦ τὰ 

σπέρματα ανοαλέγειν" λέγεται οὖν ἀπὸ τούτου ὃ εὐ- 

τελὴς καὶ εὐκαταφρόνητος ἄνθρωπος, καὶ ἴσως ἀπὸ 

τῶν ἀλλοτρίων διαζῶν, σπερμολόγος. 

20 Σπεύδειν : οὐ τὸ ἐπιταχύνειν᾽ ἀλλ᾽ ὅπερ ἡμεῖς σπου- 

δάζειν καὶ συλλαμβάνειν. 

Σπερχνός :" τραχύς. 

Σπερχόμινος : ἐπειγόμενος. 

Σπηλυγξ : σπήλαιον. 

ἘΞ Τῃς. θροισμα ἴ. 120. ες. 8. 

᾿ Ασορηΐ. ΟΠ]. 5. ρι ΡΓΠΊΟ. 

:. Μδυιυβ γϑοθῃ τ ]851ηα, Σ πεῖσαι : ἐκχῦσαι προσενέγκαι 

περιρᾶναι θῦσαι. 

4 κωλυωδες ἴῃ κολυῶδες ῃλχιιΐ, 5 Δος. οπ. ἴυπι τραχής, 
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Σπιθαμή : τοῦ βίου τὸ ἐλάχιστον. 

Σπιθαμήν : οἷον χρόνου στιγμήν. 

Σπιθαμή: τὸ ἀπὸ τοῦ μεγάλου" δακτύλου ἐπὶ τὸν 

μικρόν" τὴ δ᾽ ἀπὸ τοῦ λιχανοῦ λιχάς" τὴν δὲ σπι- 

ὃ θαμὴν τινὲς καὶ δόχμην καλοῦσιν" οὕτως Κρατῖνος. 

Σπιλάδες : αἱ ἐν ὕδατι κοῖλαι πέτραι ὡς ᾿Απίων' 

Ἡλιόδωρος ὃὲ τὰς παραθαλασσίας πέτρας καὶ 

ἐπειλημμένας ὑπὸ τῶν κυμάτων. 

Σπίλος: μιασμός" ῥύπος. 

10 Στινός : διὰ τοῦ ἑνὸς ν λέγουσιν" ᾿Αριστοφάνης Ταγη- 
γισταῖς. 

Σπλήνιον τ' οὐ τὸ φάρμακον" ἀλλὰ τὸ ὀθόνιον" καὶ 

σπλῆνα, αὐτὸ τὸ πτύγμα τοῦ ὀθονίου. 

Σποδοῦν : τὸ συνουσιάζειν" καὶ τύπτειν εἷς παῖσαι 

16 καὶ πατάξαι, τὸ αὐτό" οὕτως ᾿Αριστοφάνης." 

Σποδιοῦσιν : ἐν σποδωϊ ὀπτήσουσιν᾽ οὕτως Πλάτων. 

Σπολάς : δερμάτιον ἐφαπτῶδες, πρὸς τὰς ἐν πολέμωι 

μάχας χρήσιμον." 

Σπονδεῖα : ἀγγεῖα ἐν οἷς" σπένδουσιν. 

20 Σπονδή : οἴνου ἔκχυσις ἐπὶ τιμηῖ δαιμόνων ἢ φιλίαι. 

Σπονδόφοροι : οἱ τὰς σπονδὰς ᾧέροντες τοῖς πολε- 

μοῦσιν᾽ ἔθος γὰρ ἣν ἐν ταῖς πανηγύρεσι ταῖς κοι- 

ναῖς, σπονδοφόρους περιερχομένους κελεύειν σπονδὰς 

ποιεῖσθαι τοὺς πολεμοῦντας. 

9 Σποράδα γῆς : κονιορτὸν ἢ χνοῦν γῆς. 

Σποράδην : διεσπαρμένως ὧδε κακεῖσε. 

Ἔ Της, λου ἔ. 120. ε. 4. τ πὶ 18 }. ΡΓ. 

5 υοπιοῦο αἰδεϊηχεγι Ῥογβοπι8 ποη ἰδ, 
3. χρήσημον, 1 τοῖς 
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’ ,ὕ ’ὔ , 

Σπόρθυνγες : αἱ συνεστραμμέναι " μετὰ ῥύπου τρίχες. 
ἢ Ν ν ΠΡΥ͂ΣΕΙ: Σπουδάζω περὶ τὸν ἄνδρα : 4Φημοσθένης κατὰ Μειδίου 

ϑ.. 8 Ν -“ ΄ ,ὔ 3 5 φ᾿᾿᾽ 

ἐπὶ δὲ τοῦ κατεπείγομαι, Θεόπομπος ἐν ἐπιτομηϊ 
"“ ,ὔ "“ Ε -“ 

τῶν ἩΗροδότου" ἐπὶ δὲ τοῦ βούλομαι, ὁ αὐτὸς ἐν τηῖ 

ὃ ἐπιτομηῖ ἐπὶ δὲ τοῦ μὴ παιγνιωδῶς, ἀλλ᾽ ἐσπου- 
, , κ “ ΄ 

δασμένως, Πλάτων Πολιτείας γ᾽ ἐπὶ δὲ τοῦ λίαν 
’ “ 

θέλω, ᾿Απολλόδωρος Καρύστιος ᾿Αποκαρτεροῦσιν" 

ἐπὶ δὲ τοῦ σεμνολογεῖν, τὸ σπουδαιολογεῖν Ξενοφῶν 
’, Ά , [δ 9 κ “ , ΄ 

Συμποσίωι" --τίνι σπεύδεις, ἀντὶ τοῦ τίνι σπουδά- 
Ω , 

10 ἕξεις οὕτως καὶ "άλεξις. 
’ὔ - 

Σπουδαίως : σοφῶς. 
, . 3 ’΄ » . , . Σπουδαρχιάσας : ἐπιθυμήσας ἄρξαι: σπουδάσας 

ἐπιμεληθεὶς τυχεῖν τῆς ἀρχῆς. 
ἊΣ - Ξ ἈΝ 9 ’ Ἢ [ ᾽ 

Σπουδὴν ποιεῖσθαι : τὸ ὀργίζεσθαι" οὕτως ᾿Αριστο- 
, , 15 φανης ἐν Βατράχοις. 

, ἐ φὰς ἂ "ὦν ἀόλα, ω 5» ᾿ “ 
Σπυρθίζειν : τὸ ἀνασκιρτᾶν' ἀπὸ τῶν ὄνων οὕτως 

ἥ 
᾿Αριστοφανὴης. 

’ , 

Σπυρίζειν : σφαδαζειν᾽ σῷύζειν. 
’ “ - -" 

Σπυρίς : κυρίως τὸ τῶν πυρῶν ἀγγεῖον. 
-“ ΟῚ Ἷ 

20 Σποράδες νῆσοι: ἃς ἔνιοι Κυκλάδας λέγουσιν" αἱ ἐν 
“ ,ὔ Ν , 

τωῖ Αἰγαίω:" εἰσὶ δὲ δέκα. 
΄ , , 

Στάδια καὶ σταδίους : ἑκατέρως λέγουσιν" ὃ Θουκυ- 
, ἢ ΡΤ" 

δίδης δὲ σταδίους ὡς ἐπὶ τὸ πᾶν ἅπαξ δὲ μόνον 
Σ ΕΣ “ Ἄ Ε ᾿Ὶ -Ὁ᾿ ,ὔ 5» 

στάδια εἴρηκεν ἐν ζ΄ ἐν γὰρ τωῖ᾿ πρόσθεν ἐπὶ 
᾿ 

25 πολλὰ στάδια μέλλων ἰέναι. 
ἂς π' “ὃ - ,ὔ “ᾷὉὮὄὧἌὍ.Ι»Σ. ὦ . Ν , , - 
Γ Στάδιον : ὃ τύπος τοῦ ἀγῶνος" καὶ μέρος τί τοῦ 

, , ζ ὍΝ Ν ἈΝ ῃ , “ λεγομένου μιλίου" ἑπτὰ γὰρ ἥμισυ στάδια ποιοῦσι 

Ἔ ]ῃς, ναι ἔ, 1Φ1]. ο. 1. τ αἰγέγωι (816) 

Ὁ τὸ τὰ. Ἀγ. Ὑπὸ. ἢν 191. 6.0, 



599. 

,͵ Γ, -“ 

μίλιον λέγεται στάδιον καὶ ἁπλῶς τὸ ἵστασθαι 
΄ , “3ῖἔὅὋὍΓἜ[Εο -: -“ 

καὶ ἀκινητίζειν᾽ Δίων ἐν κθ΄ Ρωμαϊκῶν" τῶ δὲ δὴ 
Ἐπ ἐξ " ἐὰν ὯΝ 

σταδίω τῶν σκαφῶν προδιδόμιενοι, δεινῶς ἤσχαλ- 
“, ΄- ͵ ’ ΩΣ 

λον ἀντὶ τοῦ τηῖ στάσει καὶ ἀκινησίαι τῶν σκα- 
- -“ , -“ 

2. ων προδιδόμιενοι, σφόδρα ἡνιῶντο. 
ΡΝ. Ξε 

Σταβείς : ὑφ᾽ ἑτέρου" στὰς δὲ, ἀφ᾽ ἑαυτοῦ" καὶ στα- 
“ ΄-“ ᾽ὔ 

θεῖσα καὶ στᾶσα, ἀνάλογον. 
,ὔ ῇ 

Σταβερόν : μόνιμον" στάσιμον. 
, ΓΕ ΚΣ φν Ὁ ᾿ ΄ Ἔ 

Σταθερόν : ὀξύ" ἰσχυρόν τὸ διὰ τὴν ὀξύτητα τῆς 

10 κινήσεως ἑστάναι δοκοῦν καὶ σταθερὰν μεσημ- 
“ ,ὔ Ἀ , 

βρίαν ἐν Φαίδρω Πλάτων, τὸ μεσαίτατον καὶ πνι- 
ΩΣ Ἀωω σ΄ 

γηρότερον: τῆς ἡμέρας δῆλον ὅτι. 
΄ ἄι Ὁ ᾿ς ἄύβο Ἁ 

Σταθερόν : ὀξύ"" ἰσχυρὸν ἢ θερμιόν"ε τὸ διὰ τὴν ὀξύ- 
“ ΄ ε , ᾿ πο ὦ " 

τῆητὰ τῆς κινήσεως εἐσταναι ὁοκουν᾽ εν Φαίδρωι" 
- ’ Ἶ 4 Ἁ Ὰ Ἁ -“ , 

15 μήπως, ὦ Σώκρατες, πρὶν ἂν τὸ καῦμα παρέλβη᾽ 
Ι] πὰ ε ἊΝ “ἊΝ β ’ [ ἘΞ ε δ) οὐχ ὁρᾶς ὡς σχεδὸν ἤδη μεσημβρία ἵσταται, ἡ δὴ 

’ ’ 

καλουμένη σταθερά" δύναται μέντοι καὶ θερμοτάτη 
ε Ν 5» “ Ἅ Φ Ν Ν “ εἶναι ἡ σταθερὰ, ὀξεῖα οὖσα᾽ καὶ γὰρ τὸν ἥλιον 

“ ΟῚ - ΄- Α ’ὔ 

ὅτ᾽ ἄν μᾶλλον ἐγκαῆ, ὀξὺν εἰώθασι λέγειν" σημαί- 
ς 9. ἃ ᾿ Ν , “- , - 

30 νοι δ᾽ ἂν καὶ τὸ στάσιμον, τῶ μέσον τι εἶναι τῆς 
“ ’ - 

ἡμέρας καὶ μὴ δὲ ἐφ᾽ ἢ ἕτερον κλίνειν᾽ καὶ Κρατῖνος 
6 “- , δ “- “ 

δὲ ἐν Σεριφίοις" ἐπὶ τοῦ ὀξέως ἢ ἰσχυροῦ" Οὕτω 
Ή ΄“- ΩΣ Ὁῃ 7 ε ’ὔ -“ 

σταῦὔερως τοῖς λωποόυταις' ὁ πόρος πεινωσι 
ξ παφλάζει" ᾿Αντίμαχος" ----θέρεος ἢ σταβεροῖο᾽ τινὲς 

τ λ 56π1ε]. ᾽ ὀξὺν Ὀ15. 

3 ψι ΘΟΙΤΕΟΙΟΓ ἴῃ ᾿Ἰ[ὈΓΆ. 4 θεσ ΡΥΪΠηοΟ 5ογρβεγαῖ. 
5. -γει Ἔ Της. φ᾽ ἢ, 191. ς- 8. 

6 σερεφίοις 7. λοπ. 

ς ΓΙ ΟΤη. 
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καὶ ἐπὶ τοῦ στασίμου, ὡς Αἰσχύλος ἐν Ψυχαγω- 

γοῖς"---- σταθεροῦ χεύματος" καὶ ᾿Αριστοφάνης ἐν 

Προάγωνι᾽ Στατερὰ δὲ κάλυξ νεαρᾶς ἥβης" ση- 

μαίνει καὶ τὸ μόνιμον. 

ὃ Σταάθμη : τὸ σπαρτίον. 

Σταθεῦσαι : ̓Αχαρνεῦσι' (Κατάχει σὺ") τῆς χορδῆς 

τὸ μέλι' τὰς σηπίας στάβευε' τοὐτέστιν ἡσυχῆ 

τῷ πυρὶ χλίαινε. , 

Σταθμός : οὐ τὸ" διάστημα τῆς ὁδοῦ" ἀλλὰ ἡ κατά- 

10. λυσις. 

Σταβθμούς : ̓Αριστοφάνης Αράμασιν" Αὐτοῖς σταβ- 

μοῖς ἐξέβαλε τὰς σιάγονας" οἷον τοῖς ᾧλειοῖς." 

Σταθμῶν : τῶν παραστάδων τῆς θύρας. 

Σταθμώμενον : δοκιμάζοντα. 

15 Σταλαγμόν : ὡς ἡμεῖς" ᾿Αριστοφάνης ᾿Αχαρνεῦσι" 

Σὺ δ᾽ ἀλλά μοι σταλαγμὸν εἰρήνης ἕνα. 

Στάλικας : πασσάλους. 

Σταμνία : τὰ Θάσιο, κεράμια" οἱ δὲ καὶ τὰ" Χῖα 

καὶ τὰ Μενδαῖα. 

20 Στατήρ : τετράγραμμον νόμισμα" καὶ τὸ ἐξάγιον" 

καὶ τὸ ζύγιον. 

Σταμνίονες τὰ ἐν ταῖς σχεδίαις ὀρθὰ πεπηγότα 

ξύλα. 

ΣΧ δ. Οἵ: Ὁ τῷ Τὰ). ΡΓ. 

 Σταθμοῖς : ἐξ. τὰς σ. οἱ. τ. φλειοῖς :--- Σταθμούς : ἀρ. 

δραμασιν αὐτοῖς :---ἰτὰ ἀἰνῖδα εἴ τυγθαίδ. 
4 χατὰ ἴῃ χαὶ τὰ τηιϊΐ, ἃ ΘΟΙΓ. 41] 510 Γᾶ εἰ (ΠΘΧΕῈΠ)}) ἴῃ 

χεια, Ῥυμποία οἵ δοιΐαπ), ΠΊΟπΘἢ8 801}. χία 6888 Δ6Ε]ρὶ- 
δηάιπη. 

ΣΟ Σταμνιον᾽" 1. 6. ναῖς Π|, ΡΓ. ϑιιρτγα , δοσρηΐιπ δας 1]: 
ΟΟΙΓΘΟΙΟΥ. 
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’ 

Σταυροί : τὰ ὀρθὰ πεπηγότα ξύλα. 
ξ -΄. ᾿ Υ̓ “ 

Στάς : ἄνευ τοῦ 1 ὃ ̓ Αττικὸς λέγει" " ὁ δὲ Ἴων σταῖς. 
ὙΠ ἘΕΝ ΣΕ ἢ Στασιασμόν : τὴν στάσιν Μένανδρος. 

’ 

Στάσις : οὐχ ἡ φιλονεικία" ἀλλ᾽ αὐτοὶ οἱ στασιά- 

ὃ ἔζοντες" καλοῦσι δὲ καὶ τὰ πεφυκότα σπέρματα" 
“ οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 

[4 ἀν 5. - ΕῚ " Α “- ͵7 Ξ' 

Στασιώτης : ᾿Αντιφῶν ἐν τῶ περὶ τῆς μεταστάσεως 
᾿ , δ “8 Π ,ὔ ε [4 

περὶ τοίνυν ὧν ᾿Απόληξις κατηγόρηκεν, ὁ στασιώ- 
Ἶ ᾽ Ἁ ᾿ τὰ , Θ.Ὁ ἀν δα ΣΎ, 

τῆς ἣν ἐγὼ καὶ ὃ πάππος ὃ ἐμός" ἔοικεν οὖν ἰδίως 
“- Ἧ. “ΌΝΝ Φ᾽ν Ὁ “ ’ -“ .“ΨΥἘΧΨ' 

10 νῦν ὁ ῥήτωρ ἐπὶ τοῦ δορυφόρου κεχρῆσθαι τῶ ὀνό- 
Ἀν δ -“ -τ-ερ»ω δε ὦ ᾽ Ἂ " 

ματι" ἐν γοῦν τοῖς ἑξῆς φησίν" ὅτι οὐκ ἂν τοὺς 
"-“ ΕἸ ’ ε ,ὔ Γ 

μὲν τυραννοῦντας ἠδυνήθησαν οἱ πρόγονοι καλέσαι" 
Ἁ “Ὗς ’ Ε ΄ τοὺς δὲ δορυφόρους ἠδυνάτησαν. 
“ Η “ Ἂἱ "- « Ὁ Δ “ ᾿ ἈΝ 

Στατῆρα : καὶ ἐπὶ τῆς ὁλκῆς" λέγουσι καὶ τὸν 

15 σταθμὸν ἁπλώς. : 
’ 

Στατήρ : βάρβαρον οἴονται τινὲς εἶναι τὸ ὄνομα" τὸ 

δὲ τέτραχμον καὶ τετράδραχμον, ᾿Αττικα. 
βι “- ’ὔ σ 

Σταφυλήν: τὸν ἐν τὦ στόματι κίονα" οὕτως Νι- 

κοφῶν. 

20 Σταφυλοβολεῖον : οἱ μὲν φασὶ σταφυλοβολεῖον᾽ εἶναι, 
᾿ » , 5 “- “ . , ε 
ἐν ωἷ ἀνακόπτουσιν ἐν τῶ ληνωῖ τοὺς βότρυς οἱ 

΄' 

“ ΄“- ἤ Ἁ ’ ᾿ς 

πατοῦντες" ἀπὸ τοῦ βάλλειν τὴν σταφυλήν" οἱ δὲ 
Ἁ ’ . ε 9.95 - » “- ’ 

τοὺς κοφίνους ῴασιν, ἐν οἷς ἀπὸ τῶν ἄγρων ᾧεροντες 

τὴν σταφυλὴν βάλλουσιν εἰς τὴν ληνόν᾽ ἄλλοι δὲ 

ἘΠῚ Ἐ 791. 6. 4. 1 Αεοοθηΐ, ΟΠ]. 

5. ὀλκῆς, ΤΩΟΧ οἵονται, εἴ ἰΐα ΞΘ: Ρ6 ἴῃ μᾶς ραγία ρεςοαί. 

3 χίωνα 

4 -ολιον π. δΓ. υἱ νἱάδτγ. Ναης -όλεῖον 516. 
5. 510 δ Ιηϊΐϊο, οἴ πιοχ. 
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ὔ -“- " ΕΝ Ἢ 
λέγουσιν σταφυλοβολεῖον εἶναι ἀγγος τι χωρητικὸν 

οἴνου. 

Στέατα : ἄλευρα. 

ἢ Στεγανόμιον : ὃ διδόμενος Φόρος ὑπὲρ τῶν στεγῶν. 
[4 

ὃ Στεγανώτερον : στερεώτερον. πεπυκνωμένον" συν- 

εχέστερον" στερέμνιον. 

Στεγοανόν : πυκνόν σφιγκτόν. 
-' ΝΣ ’ Στεγναί : στερεαί. 

Στεγόμενα : κρυπτόμενα. 
’, “ 

10 Στείβοντες : πατοῦντες. 
, [ 

Στειλάμενοι : στείλαντες. 
’ “ 

Στειλάμενος : εὐσταλῶς ἐπελθών. 
, « -“ » Στείλασθαι : ὁδεῦσαι πλεῦσαι. 
, Στείχειν : πορεύεσθαι. 

1 Στείχοντες : πορευόμενοι. 

Στελεόν : τὸ τοῦ πελέκεως ξύλον. 

Στέμμα : στεφανη" πλήρωμα. 
Ἂ , “ “ Ἂ “ “- ἣν 
Στέμφυλον : τὸ ἔκδυμα τῆς σταφυλῆς ἢ τῶν ἐλαών 

τὰ » ΔΝ 5 -“ οἷς ἀντὶ ὄψων ἐχρῶντο. 
΄ ,ὔ ΄ 

20 Στένει : στενάζει. 
΄ Στενολεσχία : λεπτολογία. 

Ν 
Στενόπρωκτος: ἄπυγος. 

͵ ’ ΥΝ 

Στενωπός: στενορυμὴ διόδων. 
ε οἵ Στεργέτω : οἷον στεγέτω, ὑπομενέτω" οὕτως Πλάτων. 

ΒΩ , Ὁ Στέρεσθαι καὶ στερίσκεσθαι: ἄμφω λέγουσιν ᾿4τ- 
, 

ΤΙκΟΙ- 

ἘΞ [ῃς. ἢ, 190. ς. 1. 

τ ὧν 8[8{1Π| 1ῃ ον πγιϊξ, μη στερεότ. ΑἸΓΘΥΙΠῚ πὸ ἸΠ πεπ. 

ἴῃ γα. 
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τ' , Ξ ΣΕΥ ’ 
“ΤΤερεμνίιον . στερεὸν ἰσχυρον. 

. τί! , .Ἶ νῷ, ὅν Ν -» ᾿ ΓΈ ΕΥ, 
Ατεριῴη . στείρα μὴ τεκουσὰ μηὸε τικτουσαοι. 

“) 

Στερκτικόν : τὸ ἔμμονον καὶ βέβαιον καὶ ἀσφαλές. 

Στέριφος : στεῖρος καὶ ἄγονος" παρὰ τὸ στερεὰν ἔχειν 
᾿ ε ΄. 

τὴν ὑὕστεραν. 
’ " "“ 

Στερίφοις : στερεοῖς ἢ πικροῖς. 

Στέρνοις : στήθεσιν. 

Στερνοτύπτης : ὁ τὸ στῆθος τύπτων" καὶ στερνοτυπ- 
’ 

τόμιενος. 

ΙΟΓΣτερκτικόν : τὸ ἔμμονον καὶ βέβαιον καὶ ἀσφαλές." 

1 

Ἐ Στεροπή : ἀστραπὴ, ἢ λαμπηδών. 

Στερτοι : στερροί᾽ πεπιλημένοι.5 

Στλεγγίς : ἡ ξύστρα καὶ στλεγγιζόμενος, ἀποξυό- 

μένος" ᾿Αριστοφάνης Γήρα" ΕἸ παιδαρίοις ἀκολου- 

θεῖν δεῖ, σφαῖραν: καὶ στλεγγίὸ ἔχοντα" Δαιταλεῦ- 

σιν Οὐδ᾽ ἔστιν αὕτη στλεγγὶς, οὐδὲ λήκυθος" 

καλεῖται δὲ στλεγγὶς᾽ καὶ χρυσοῦν ἔλασμα τὸ 

περὶ τη κεφαληῖ τῶν γυναικῶν. 
τ΄ ἃ, ΓΑ. , 
Ἄτερρὸς : στερεός" ἰσχυρὸς. 

20 Στεφάνη : ὕρους ἐξοχή. 

2ὅ 

Στεφάνη : προκόσμημα" γυναικεῖον. 

Στεφανηφόρος : ᾿Αντιφῶν ἐν τῶ πρὸς Νικοκλέα" Στε- 

Φανηφόρου ἡρῶον, εἷς ἔοικεν, ἦν ἐν ταῖς ᾿Αθήναις" 

εἴη δ᾽ ἂν ὃ Στεφανηφόρος ἥτοι τῶν Ηρακλέους υἱέων 
3 -“ ,ὔ » “- ’ ͵ὔ “«« ν΄ Ἁ 

εἷς των γενομένων ἐκ τῶν Θεστίου θυγατέρων χω) 

1 Στερεφη τ. ΡΓ. ’ Ἠᾶς- ἃ π΄. 8Π||4. 
ἜΤΗ. 6: 199. 0.9. 3 πεπη. 

4 γηραει" π. α. δεισφέρων ᾽ στεγγὶς 

6 προσκ. 588 σ (εἰ. ἔογβδῃ τη. ΡΧ. 
Ρλ οί. ΘῈ 
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μήποτε τοῦ ἀστικοῦ Στεφανηφόρου τὸ ἡρῶον ἦν, ὡς 

φησὶν Ἑλλάνικος ἐν β΄ ̓ Ατθίδος." 

Στεφανῶν τοὺς νενικηκότας : ἀντὶ τοῦ τιμῶν, εἷς 

Δημοσθένης" καὶ γὰρ Λυκοῦργος φησίν" ἀλλὰ μὴν 

δ καὶ Καλλισθένην ἑκατὸν μνὰς ἐστεφανώσατε. 

Στήλας : θεμελίους. 

Στηλιτεύσας : δημοσιεύσας. 

Στήμον : ὀξὺ ἢ τραχύ. 

Στήνια :᾿ ἑορτὴ ᾿Αθήνησιν, ἐν ἥ ἐδόκει ἡ ἄνοδος γενέ- 

10 σθαι τῆς “ήμητρος" ἐλοιδοροῦντο δ᾽ ἐν αὐτηΐ νυκτὸς 

αἱ γυναῖκες ἢ ἀλλήλαις" οὕτως Εὔβουλος. 

Στήριγμα : τὸ ὑποτιθέμενον τη ἁμάξηι δίκρουν᾽ 

ὀὕτως Νικόστρατος. 

Στιβάδες : τραπέζαι ἢ στρωμναΐ. 

1ὅ Στιβαρόν : ἰσχυρόν. 

Στιβαί :: χαμαικοίτιον ἀκούβιτον ἀπὸ ῥάβδων" καὶ οἱ 

τῶν δένδρων ἀκρέμονες. 

Στίγματα : πληγαί: στρώματα ἢ ποικίλματα. 

Στιγμήν : ὡς ἡμεῖς, τὸ ἐλάχιστον οὕτως Μένανδρος. 

90 Στιγών : ὃ στιγματίας" Βαβυλωνίοις. 

Στίλβη : λύχνω τί ἐοικός" ἽἝρμιππος Θεοῖς" ---- ἐξ 

ἀγορᾶς δ᾽ ἐγωὶ ᾿Ωνησόμιαι" λύχνον τιν᾽ ἢ στίλβην. 

Στίλην : τὸ ἐλάχιστον" ᾿Αριστοφάνης ΣΦηξίν" Τί οὐ 

κατεκοιμήθημεν ὅσον ὅσον στίλην. 

95 Στίμην καὶ στίμιν : ὅ τινες στίβην' ᾿Αντιφάνης 

᾿ Ῥῖο θ ρῥγῖτηο τ. 5 Στηνία 
᾿ Τῃς. κες ἵ. 1929. ς. 8. 

3 [πὸ Στιβάς, ἃ} 1ηϊξῖο αὐ νἹἀθίυν ; σογίθ πὶ, ὈΓ. 
1 Αροθμηΐυβ σΟΙΓΘΟΙΟΓΙΊΒ. 5. ὁν. ῬΥΙΠΊΟ, 
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' 

Παροιμιαζομένω" Στίμιν, κάτοπτρα, κρωβύλους, 
κεκρυφάλους. 

Στίξαι : τὸ ἐγκαῦσαι ἵππον. 

Στιλπνόν : λαμπρόν στίλβον. 

ὅ Στιρακη: ἡ ὃδός. 

Στιριεύς : δῆμος φυλῆς τῆς Πανδιονίδος ἡ Στιρία. 

Στῖφος: τάξις πολεμική" ἢ φάλαγξ" συστροφή" 

πλῆθος συστάσεων. 

Στιφρόν: τὸ πεπηγός" στρυῷφνὸν δὲ, τὸ πρὸς τὴν 

10 γεῦσιν. ᾿ 

Στίχος : τάξις. 

[Στοιχειοῦσιν : διατυποῦσιν.] 

ἘΣτλεγγιδοποιός ὃ χαλκεύων τὰς στλεγγίδας7 ἃ 

νῦν ξύστρα καλεῖται. 

1ὅ Στοαί: τὰ ταμιεῖα παραμήκη γὰρ ἦν τοῖς παλαιοῖς. 
9 Ν ε , , 

στοιὰν εκατερως λεγουσιν. 
’ Α ΓΥΕΝ 

Στοάν: καὶ σὺν τῶ 1 
"»" Ἀ ’ 8 

Στοιβήν: ὡς ἡμεῖς τὸ ἀναπλήρωμα" καὶ διακόλ- 
"- ΜΝ λημα τὸ αὐτὸ τοῦτο Εὔπολις. 

δῪ -" Ν᾽ " ,ὔ ᾿Ὶ “- Ἀ Ἧ Ἁ “ 
ἀτοιίχειον : ἐκάλουν τὴν ναυτῶν σκπιᾶν, ηἰ τας ὡρας 

40 ἐσκοποῦντο. 
" ΄ ε ,ὔ 

Στοιχεῖον: ἡ σκιά; Φιλήμων ᾿Ὑποβολιμαίωι. 

Στοιχειοῦσιν : διατυποῦσιν. 

Στοιχομυθεῖν ἐφέξῆς λέγειν. 

τύνγως τ. ἴῃ γὼ στ΄ τηιιἴ. (πὶ χροβυλους. 

2 Ὁ. 3 Στιρεύς. 

4 φάλαξ. 5 χι Τὴ. ὈΓ. 

Ὁ 6 Γ 190, ο. 4. 

6 γι ἴῃ Ὑγὴ τηϊιΐ. ΠΘ5010 8 Π1. ΡΓ. 
" : 

7 στεγγίδας (Ἀ 5ι8[1π|} ὃ ταμεῖα 9. ἘΡΙΠΊΟ ὉΠ]. 
ὁ 
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-τ' ,ὔ π᾿ τὼν» , ΕΣ ,- «ε Ἷ “ἢ 
Στοιχείωσις : ἀκριβεστάτη ἐπιτομή" ἡ πρώτη μάθη- 

σις, ἥτοι διάταξις. 

Στοῖχος : στίχος" καὶ περιστοίχους ἐλαίας εἴρηκεν 

“ημοσθένης, οὐχὶ περιστίχους, ἐν τωῖ πρὸς Καλλι- 

ὃ κλέα περὶ χωρίου βλάβης" ᾿Αριστοφάνης Βαβυ- 
Ἶ γι, τὖν Ν , , ͵ 
λωνίοις" ᾿Ππου κατὰ στοίχους κεκράξονταί τι βαρ- 

βαριστί. 

Στόλον: τὰ πλοῖα᾽ "Αλεξις. 

Στόλοκρον :" κορδύλη" τὸ ἐν τη κεφαληῖ συνεστραμ- 

10 μένον. 

Στολήν : μᾶλλον μὲν τὴν ἀποστολὴν καὶ ἔκπεμψιν" 

λέγουσι δὲ καὶ τὴν ἐσθῆτα ὡς ἡμεῖς. 
, Ὁ ΨΥ “ ΄ 5 ᾿Ξ: Ν 

Στόλοκρον : καὶ ἡ ἔσωθεν τῶν κεράτων ἔκφυσις" καὶ 

τὸ περικεκομιμένον τὰς κόμας. 

1ὅ Στόμαχος: λαιμός. 
, “ ἃ ᾽ θ. νι κα! μὴ ΕΝ 

Στόμις ἵππος : ἀπειθὴς καὶ Ἐβίαιος ὅν τινες ἄστο- 

μον. 
πὸ αν ᾿ Ν “Α8Ὸ' ὶ , Ἀ 
Στομφακα: τὸν κομπαστην᾽ καὶ στομῷασαι, τὸ 

ἀλαζονεύσασθαι. ΄ 

20 Στόμωμα : τὸ ὀξύνον τὸν σίδηρον" ἀφ᾽ οὗ καὶ αἱ ἀκ- 

μαὶ γίνονται τῶν᾽ μαχαιρῶν. 
͵ὔ 

Στοναχας : στεναγμιύς. 

Στονόεσσα : στεναγμὸν ἔχουσα. 

Στόνος : στεναγμυς. 

φῦ Στορέσαι: στρῶὼσαι. 
5 ΄-“ Ἂ "“ 

Στόρθυγξ: τὸ ἄκρον τοῦ δόρατος" ἢ τὸ τοῦ βέλους 
,ὔ 

σιδήριον. 

ι΄ Ασορηΐ, οηι. μϊο, τποχ Παροί. 
Ἐ ΤΗΣ ἢ, 129. ὍΣ: 5. τὸν, ἔππὶ χ' ἰπ ΠΠαγα. 
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Στράβαξ : ὄνομα κύριον. 

Στράγγα: Μένανδρος Θησαυρωῖ" ἴάσιτος ἐπτὰ μῆ- 

τ Ψας, ὕδατος στράγγ᾽ ἔχων. 

Στραγγαλᾶν : εἴρηκέν που Μένανδρος. 

ὅ Στραγγαλίδες: τὰ δύσλυτα ἅμματα" Φερεκράτης 

Αὐτομόλοις" Ὑμεῖς γὰρ ἀεὶ στραγγαλίδας ἐσφίγ- 

γετε. 

Στραγγαλιῶδες : διεστραμμένον. 

Στραγγίς : σταγών. ' 

10 Στραγγεύει :' διαβάλλει" οὐκ εὐθὺς πορεύεται" ὥσπερ 

νεάζει" καὶ χρονίζει" ῥαθυμεῖ. 

Στραγός :᾿ ἀναιδής" σκολιός" στρεβλός" δύσκολος. 

Στραγώτερος : ἀναιδέστερος. 

Στρατήγημα : σόφισμα ἢ τοῦ στρατοῦ ἡγεμονία ἢ 

1 κατόρθωσις. 

Στρατηγίς : ἡ γυνή οὕτως Φερεκράτης. 

Στρατιὰ ἐν τοῖς ἐπωνύμοις : Αἰσχίνης ἐν τῶ περὶ τῆς 

παραπρεσβείας" ᾿Αριστοτέλης" τοίνυν δεδήλωκεν 

ἐν ᾿Αθηναίων πολιτεία: τίς ἣν ἡ ἐν τοῖς ἐπωνύμοις 

20 στρατιά" εἰσὶν γὰρ, Φησὶν, ἐπώνυμοι, δέκα μὲν οἱ 

τῶν φυλῶν δύο δὲ καὶ τεσσαράκοντα οἱ τῶν ἥλι- 

κιῶν" οἱ δ᾽ ἔφηβοι ἐγγραφόμενοι πρότερον μὲν εἰς 

λελευκασμένα γραμματεῖα᾽ ἐνεγράφοντο" καὶ ἐπε- 

γράφοντο αὐτοῖς, ὅ τε ἄρχων ἐφ᾽ ὃν ἐπεγράφησαν, 

ῶ5 καὶ ἐπώνυμος ὁ τῷ προτέρωι ἐπιδεδημηκώς" νῦν 

δὲ εἰς τὴν βουλὴν ἀναγράφονται" καὶ μετ᾽ ὀλίγα" 

᾿ Β6Π|6] γ. 2. Αδοθηΐ. οΠ]. 

Ἂ Τῆς, ΕἼ 5: δ. 6. 3. εἰ Ἰηβεγίδ, [Όγβ8ῃ 8 Π]. ΡΓ. 
4 χὺς ΡΠΠΊΟ. 
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χρῶνται δὲ τοῖς ἐπωνύμοις καὶ πρὸς τὰς στρατιάς" 
[τὴ Ἃ « 

καὶ ὅτ᾽ ἂν ἡλικίαν ἐκπέμπωσιν, προσγράφουσιν' 

ἀπὸ τίνος ἄρχοντος ἐπωνύμου μέχρι τίνος δεῖ στρα- 

τεύεσθαι. 
χις Ν “ “ δ. ΝΜ κα Ξ ὅ Στρατιά: τὸ τῶν στρατιωτῶν ὑπὸ ἕνα ἔπαρχον 

τάγμα. 
ΤΡ ἘΠ ν ὦ , Στρατεία : ἡ ἐνέργεια καὶ ὥσπερ πάλη. 

Στρατηγιᾶν : ἐπιθυμεῖν τῆς στρατηγίδος.ἦ 

Στρατηγοί: οἱ καθ᾿ ἕκαστον ἐνιαυτὸν χειροτονούμενοι 

10 στρατηγοὶ δέκα ἦσαν “Δημοσθένης ἐν Φιλιππι- 

κοῖς. 
Ἁ “ Ἁ 

Στρατιάν : συστέλλοντες τὴν δευτέραν συλλαβὴν, 
» 7 Α , , ᾿ Ἀ "» ΣΝ 

οὐ μόνον τὸ στράτευμα λεγουσιν, ἀλλὰ καὶ αὑτὴν 
Ν ΄ ᾿ “ ᾽ ’ τὴν στράτευσιν᾽ οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 

σόν , ν 
1ὅ Στράτιος : άρης καὶ Ζεύς" ἡ δευτέρα συλλαβὴ βρα- 

΄-“ ͵ 

χεῖα᾽ καὶ στράτιον, τὸ μέγα καὶ σοβαρόν. 

Ἀ Στρατοπεδευσάμινοι: ἀπληκεύσαντες. 
5 “ ͵ ᾿. 

Στρατόπεδον ἐποιήσαντο: ἀντὶ τοῦ σκηνάς" δύο γὰρ 
" ἐἰευσον Ἢ 5 εξ ὁ ουδὲ σημαίνει ἡ λέξις" καὶ τὸ στράτευμα, καὶ τὸν 

-“ Ζ 

40 τόπον τοῦ στρατεύματος. 
, " Ν ῇ ΄“- , «ἘΓῸΞ δὲ ’ὔ 

Στρατός : τὸ πλῆθος τῶν πολεμουντῶων" ὁ ὃε τόπος, 
“ “ , στρατόπεδον" λέγεται γὰρ τοῦ στρατοῦ τὸ πέδον. 
“ ’ 

Στρατοφάνη: τὴν κλητικὴν πτῶσιν" Μένανδρος Σ'- 

κυωνΐω" ΡΉΜΝΜΕΝΣ λιτόν ποτ᾽ εἶχες Ἰδυνμύδον 

25 καὶ παϊδα᾽ ἕνα" καὶ ἀεὶ οὕτως λέγει. 

Στρεβλούμινος : δεσμούμενος" μαστιζόμενος. 

. ὡς ὈΓῸ προσ 5 Αοορηΐ, οΠ]. 
3 Στρατιᾶν 5 στράτειον 

Ἐ Τῃς, ἔ, 199. ς. 8. 5. πέλα 
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Στρεβλόν : τὸν στραβὸν λέγουσιν" οὕτως Εὔπολις. 

Στρέμμα : ἡ τοῦ στρογγύλου ἕλκους οὐλή. 
Στρεπτά: ψέλια. 

Στρεπτούς : πλακούντων εἶδος" εἧς “ημοσθένης ὑπὲρ 

ὅ ΚΜΚ5αιησιφώντος. 

Στρέφος : δέρμα" βύρσα. 

Στρέψα: πόλις τῆς Θραίκης" καὶ οἱ πολίται Στρε- 

ψαῖοι. 

Στρεψαίους : ̓Αριστοφάνης Γεωργοῖς. 

10 Στρεψίμαλλος ἄνθρωπος : ὃ μὴ ἁπλοῦς" ἀπὸ τῶν 

ἐρίων τῶν συνεστραμμένους τοὺς μαλλοὺς ἐχόν- 

των. 

Στρῆνον : οἱ μὲν τὸ ὀξὺ καὶ τὸ ἀνατεταμένον" Νικό- 

στρατὸς δὲ τὸ τραχὺ καὶ πρόσαντες τηῖ ἀκοηῖ 

15 φθέγμα. 

Στριφνός: σφιγκτός" στερεός.ἢ 

Στροβεῖ: ταράττει" κινεῖ" περιφοβεῖ" καταπονεῖ, 

Στρόβιλος : καμπύλος. 

Στρόβιλοι :" καὶ οἱ κοχλίαι καὶ οἱ θαλάσσιοι" κήρυκες" 

20 καὶ στρόβιλος, εἶδος ὀρχησέως" καὶ ἀνέμων εἶδος" 

καὶ ὃ τοῦ δένδρου καρπός. 

Στροβῆσαι: συστρέψαι' καὶ στρόβιλος, ἡ συστρο- 

φή᾽ καὶ ὁ λαϊλαψ' Στρόβιλος ἐν ὅσω" συστρέφεται" 
Ν 6 Ν “ , Ν ὦ ΄ 

καὶ ο καρπος τῆς πίτυος καὶ εἶδος τι ορχήσεως. 

1 ἑπλῶς Π). ΡΓ. τι νΙάδίαΓ. 
Ἔ [ῃς, ἢ, 199, ς. 4. 2 στεραιός 

3 Στρόβελος 4 Στρόβηλοι, εἴ στρόβηλος ἴετ. 
λά , 

5. θασσιοι (λά 6] 84. υξ ραΐο.) 

6 ἐνῷ 1. 6. ἐν ὦ, ΙΔ Ῥοιβοῃ. Δάνογββ. Ρ. 204. 
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Στρομβῆσαι : συστρέψαι. 

Στρόμβος : ῥόμβος" ἀπὸ τοῦ περιστρέφεσθαι. 

Στρομβιχίδης :᾿ ὄνομα κύριον. 

Στρούθης : σατράπης τις βασιλικὸς ἦν. 

᾿ Στρουθίζων : τρίζων. 

Στρουθός : ὃ λελοβημένος. 

Στρομφίδες ὦ νῆσοι μεταξὺ Ζακύνθου καὶ Ηλιδος 

κείμεναι. 

Στροφάλιγγι : τηῖ συστροφηϊ. 

10 Στροφαῖος: ὃ παρὰ ταῖς θύραις ἱδρυμένος Ἑρμῆς" 

παρὰ τὸν στροῷέα τῆς θύρας. 

Στροῷας : ἀντιχογίας. 

Στρόφιον : τὸ στρογγύλον ζωνάριον' ᾿Αριστοφάνης" 

Τὸ στρύφιον ἤδη λύομαι. 

1ὅ Στροφιοπανοῦργος : τὸν δεσμὸν ᾿Ηρόδοτος. 

Στρωματίτης : ἐν ὦ ἑαυτοῖς" στρώματα παρεῖχον 

οὕτως Κρατῖνος. 

Στρωτήρ: τὰ μικρὰ δοκίδια," τὰ ἐπάνω τῶν δοκῶν" 

τιθέμενα, στρωτῆρας ἔλεγον. 

90 Στρυῷόν :" στρυφνόν" σκληρόν. 

Στρύμη: νῆσος ἄποικος Θασίων" ἔστιν δὲ ἐμπόριον 

Θασίων. 

Στρωτήρ: λέγεται μὲν ἐν τηῖ συνηθείαι τὸ πλέγμα 

τ βη 5. Φ ΕΧ 6ἴη. [ογβᾶϊ σουγθοίου 8. 
Ἰλιάδος κειμενοι. 

4 Στροφαλιγγη. Δαοσρῃίιη) ἴῃ ἃ ροϑβυὶξ σογγθοΐογ., 
5. -ητῆς 6 ἐγῷ ἐναυτοῖς, 1. 6. ἐν ὦ ἐν αὐτοῖς 

α 

Τ πον Ἐς, ὦ, 1 δ 

5. δωροδόκων ἴῃ) δωροδοχῶν πηχαί. 9. Αοο. οἢ!. 
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Ἂ ΕΥ̓ Αν, “ ’ὔ ΕῚ Ἁ Ἄ 

τὸ ἀπὸ τῶν παπύρων εἰς σκηνᾶας καὶ καλύβας πε- 
͵ὔ ᾿ ͵7ὔ -“ “ ΕἾ 

ποιημιένον᾽ οἱ δὲ ῥήτορες στρωτῆρας καλοῦσι τὰ 
Ἀ “ , 3, μικρὰ δόκια εἰς στροφὰς πεποιημένα" ἄλλοι δὲ 

,, Ἄ -“ ’ πλέγμα λέγουσι τὸν στρωτῆρα ἀπὸ ῥάβδων εἰς 
, ὅ ὀρύφωσιν πεποιημένον. 

- “Ὁ -“ 

Στυγεῖ: μισεῖ ἡ φοβεῖται. 
ἢ Α ἢ 

Στυρακίζειν : κεντρίζειν. 
τ' εν ὰ “ἃ , 

Στυγερωῖ : μισητωῖ ἡ Φοβουμένωι. 
΄ ’ 

Στυγητός : μισητός. 
’ «“ . - 

10 ΣΧτύξ :" κρήνη ἐν Αδου, ὅρκος θεῶν. 
-“- Δ Ὁ 4 ον . 

Στυππεῖον : ἢ στιππεῖον᾽" λίνου εἶδος. 
΄ . ᾿ “ , 

Στύραξ: ὃ σαυρωτὴρ᾽ καλούμενος" ἡ τοῦ δόρατος 
5 Α ᾿ 4, .3. ’ 

ἀρχὴ, ἐφ᾽ ἡ στηρίζεται. 
ν΄ ξ: Ν “- δό ’ὔ ἃ 

Στύραξ: τὸ κάτω τοῦ δόρατος τραχήλιον, ὃ κατα- 
΄ὔ Ἁ ΄“- Ν 

15 πηγνύειν εἰς τὴν γῆν εἰώθασιν καὶ Θουκυδίδης 
ἐξ ᾿ ,ὔ 3. Ν᾽. κα ᾽ ᾿ β λά 6 7 

φησί στυρακίωι ἀκοντίου ἀντὶ βαλάνου" χρησά- 

μένος εἰς τὸν μοχλόν. 
, -“ ΄- -“ 

Στυφελίξαι: σεῖσαι" κακῶσαι" διῶξαι. 

Στωΐδιον : καὶ στοίδιον λέγουσιν. 

20 Στωμύλος : λάλος" πολύκομψος" πιβανολοόγος" εὐ- 
»", “ 

τράπελος" ἔφεδρος τῶν λόγων᾽ ἀπατεών" 7 κόλαξ. 
- 8 Δ Ὁ περ Συβαριτικαῖς τ καὶ Συβαρικαῖς᾽ τρυφηλαῖς" λαμ.- 

πραῖς"" πολυτέλεσιν᾽ τρυφηταὶ γὰρ οἱ Συβαρῖται. 

Τηίογ υ εἰ ξ ̓πτ͵ Ἔγαβᾶ. 

2 Στυπτιον: ἢ στισπύον λ. (πύ 5ἴαϊ!π [ἀοίιπι εἶχ πο) 
3. ρὸ ΡΓΙμΠΟ. 4 ἀτη ὦ πηι. 

5 κῶις 6 χαλάνου, 5ῖν6 ροΐϊι5 -μου, 568 μ 6ΕΧ 6π|. 

7. -αἰῶν, 5686 ε 5[Δ {11 510 Γ. δ. ρη, Βε4 ἵ ΡΥ. 
9. Της. ἢ. 1924. ο. 2. τρυφηταις λαμπροις (816) 

Ρ οί. 5Ζ 
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Συβαριτικοὶ λόγοι : οἱ Αἰσώπειοι. 

Συβήνη : ἡ δερματίνη αὐλοθήκη" ἢ ἡ φαρέτρα᾽ Θεσ- 

μοφοριαζούσαις ᾿Αριστοφάνης᾽ ᾿Αλλὰ οὐκ ἔχω 

οὐδὲν, ἀλλὰ συβήνην λάβε. 

ὅ Συβώτης :" χοιροβοσκός. 

Συβριται : δῆμος ᾿Ερεχθηϊΐϊδος. 

Συγγαληττος : δῆμος Κεκροπίδος. 

Συγγραφηῖς :" ἄνδρες ἡροῦντο, ἵνα συγγράψωςι τοὺς 

μεθέξοντας τῆς τῶν υἱ ἀρχῆς" καὶ τῆς. τῶν λ΄" 

10 ἐκαλοῦντο ὃὲ οἱ αὐτοὶ καὶ καταλογεῖς. 

Συγγραφικώς : στρογγύλως" ὡἧς οἱ συγγραφεῖς" περὶ 

ψυχῆς. 

Συγχεῖ: ἀφανίζει" συμμιγνύει. 

Συγχυθείς : συνταραχθείς. 

1ὅ Σύγκεισθε : ὁμονοεῖτε. 

Συγκλύδων : συμμίκτων" ἐπηλύδων" παρεισάκτων. 

Συγκαρύγαι : συνταράξαι. 

Συγκεκορδημιένα : συγκεκυφότα" συνεστηκότα. 

Σύγκρισις : ὁμοίωσις. 

20 Συγκομιδή: ὡς ἐπὶ καρπῶν Θουκυδίδης ἐν γ'᾽ καὶ 

ἐν συγκομιδηῖ καρποῦ ἤσαν" καὶ Δυσίας ἐν τωῖ 

πρὸς Ἐενοφῶντα᾽ συγκομίσας δὲ δῶρα καὶ ἀπο- 

δόμενος τὸ ἀργύριον. 

Συγκριτικῶς : ὁμοίως. 

φῦ Συγκροτεῖ: συνάγει" αὔξει' συνιστᾶ" καὶ συνδεῖ" 
, ΕΗ 

πρὸς ἁρμονίαν ἀγει. 

" Σοιβαρήτικοι, 566 οι ἴῃ υ πιαί. 5. βόπι. ργ. 
3. 'κέχρω. 4 ηις "πὶ εἰς Πχιιξ, Π65010 δῇ 80 δοιδπι. 

ο᾽ 

5. περιψύχ 1. 6. χως 6 ἐπι τη. ΡΥ. 
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,ὔ , 

Συγκρούειν : συναθροίζειν. 
-“ , 

ἘΣυγκυπών : συνταράσσων. 
-“ ’ Συγκυροῦντα: διαφέροντα᾽ συνεγγίζαοντα. 

Σ ὅν" δεσ ΚΣ να θι Φ ’ - Ν Φ -- 
υηνία : καὶ ὑηνία"" ἀμαθία" σκαιότης" παρὰ Φερε- 

“ ’ . ’ὔ 

ὃ κράτει" καὶ συηνεῖν,, Πλάτων ὃ φιλόσοφος, τὸ 
᾿ ΄“ » ,ὔ Ἁ - ΄ ΄- 

ἀμαθῶς ἀναστρέφεσθαι καὶ συῶδες τί ποιεῖν. 
’ “- 

Συκάμινα : τὰ μόρα ̓  Φιλιππίδης Φιλαθηναίωι" Τοῖς 
“ -“ σ 

συκαμίνοις δ᾽ ἀντὶ τοῦ φύκους ὅλον Τὸ πρόσωπον" 
’ - ΄ 

τὰ δὲ μόρα, “Δώριον μᾶλλον" καὶ ᾿Επίχαρμος" 

10 “Μόρων νέον τὸ φυτόν. 
“8... ΓΝ . ἘΕ- . δὲ ᾿ ’’ ᾿ 

Συκίδα : συκίδαφος" ὃ ἐπὶ παντὶ δυσαρεστούμενος καὶ 

ἀνάγωγος. 
προ ν δ ν : ἀργὰ ἢ Συκίνη μάχαιρα : συκοφαντία. 

Σύκινον : ἀσθενές. 
“- ’ Ε “-- 

16 Σῦκον ἐφ᾽ Ἕρμηϊ: τὸ ἐγκείμενον εἰς ὠφέλειαν τωῖ 
, “ Ἀ Ν - Ν, 4 ΄- ε -“- 

βουλομένωι' τὸ γὰρ πρῶτον φανὲν σῦκον Ἕρμηϊ 
ΡΟΝ . εν , Ἶ 
ἐτίθεσαν᾽ οἱ δὲ πάρνοπες ἦρον. 

Συχάζειν : συκοφαντεῖν. 

Σῦκον αἰτεῖν : κολακεύειν νεωστὶ γὰρ τῶν σύκων 
ΠῚ “ ΄ 

20 φαινομένων ὡς ἀν εἰς ὥρας ἥκοντες, ἐλιπάρουν 

τοὺς συκώρους δοῦναι. 
ες Ἁ Ν Ἶ δι κα "»"» 

Συκοφαντεῖν : τὸ Ψευδώς τινὸς κατηγορειν᾽ κεκλησ- 

θαι δὲ φασὶ τοῦτο παρ᾽ ᾿Αθηναίοις, πρῶτον εὑρεθέν- 

τος τοῦ φυτοῦ τῆς συκῆς καὶ διὰ τοῦτο κωλυόντων 
ν ,’ - “- 

25 ἐξάγειν τὰ σῦκα, τῶν δὲ φαινόντων τοὺς ἐξάγοντας 

συκοφαντῶν κληθέντων συνέβη καὶ τοὺς ὁπῶς 

Ἔ Τῃς. (. 194. ς. 3. ΤΟΣ, καυηνία 

“ ᾿συήνειν 5. μόρια Ρηπιο ; οσοτίβ {1}. Ἔγᾶβᾶ. 
4 γε δχ 6. 
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οὖν κατηγοροῦντας τινων φιλαπεχθημόνως οὕτως 

προσαγορευθῆναι. 

Σύλαι : αἱ συλήσεις παρὰ Δημοσθένει 

Σύλας : Δημοσθένης ἐν τῶ περὶ τοῦ στεφάνου" ὁπότ᾽ 

ἂν μὴ σύλαι ὦσιν ᾿Αθηναίοις" ἐν δὲ τοῖς ἑξῆς 

ὥσπερ ἐξηγούμενος αὐτό φησι" σεσυλήμεθα δὲ τὰ 

ἡμέτερα. αὐτῶν ὑπὸ Φασηλιτῶν, δεδομένων συλῶν 

Φασηλίταις κατὰ ᾿Αθηναίων. ἐπειδὰν γὰρ μὴ 

θέλωσιν ἀποδοῦναι ἃ ἔλαβον, τί ἂν τις ἔχοι ἄλλο 

ὄνομα θέσθαι τωΐῖ τοιούτω, ἢ ὅτι ἀναιροῦνται τὰ 

ἀλλότρια" ἀντὶ τοῦ τὰς συλήσεις σύλας ἔλεγον. 

Συλλήβδην : συλλαβών" ἀθρόως. 

Συλλήπτορα : βοηθόν. 

Συλλογῆς : ὄνομα ἀρχῆς. 

Σύλλογος: ἄθροισις. 

Συμβαίνοντα : συμφωνοῦντα. 

Συμβαλεῖν : νοῆσαι" ἐμὴ συγκρῖναι. 

Σύμβαοις: φιλία" ἀπαομθθε, καταλλαγή᾽ σύμμιξις. 

᾿Συμβατήριοι : ἑ οὐρῇ Φιλικοί. 

Συμβιβασέι :" εἰς συμβίβασιν καὶ ὁμολογίαν ἐλθεῖν 

περί τινος. 

Συμβιβάζων : συλλαλῶν᾽ διδάσκων. 

Συμβιβῶ : διδάξω: ἐπιστήσω" νοήσω" ποιήσω. 

Σύμβολα : σημεῖα" μέτρα᾽ οἷον σημεῖον τοῦ" φθαρτὸν 

γενέσθαι τὸν ἄνθρωπον πρὸ τοῦ θανάτου οἱ δερ- 

μάτινοι χιτῶνες. 

Σύμβολα: τὰς συνθήκας, ἃς ἂν ἀλλήλαις αἱ πόλεις 

ἊἋ [ἢς, πεχ. ἔ. 144. ο. 4. τ ΒΟ ῬΓΌΥΒΙΙ5. 
2 τοῦ ΟΧ 6. 
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, , “ Ἁ μὰ 

θέμεναι ἢ τάττουσι τοῖς πολίταις" ὥστε διδόναι καὶ 
, ’ Ρ Ὁ 

λαμβάνειν τὰ δίκαια" πολλάκις ἐν τῷ ζ΄ Φιλιπ- 

πικῶν Δημοσθένης. 
, 4 [γέ Συμβόλαια : τὰ συναλλάγματα᾽ οὕτως Μένανδρος. 

΄- ΄ ὰ 

- ὃ Συμβολοκοπῶν: σύμβολον, ὃ ἐλάμβανον οἱ δικασταὶ, 
Ε] ἈΝ ΩΝ  Α » ἙἝ “-" -“ “ Ἀ 

εἰς τὸ δικαστήριον εἰσιόντες, εἶτα τοῦτο δόντες, τὸ 

δικαστικὸν ἐκομίζοντο. 
τ'' με ΄ δ "Ξ αν. 5. , 

Σύμβολον : οἰώνισμια" σημιεῖον᾽ μάντευμα. 
7] Ε ᾿ς 2 

Σύμβουλοι : συνωμόται. 
΄ Α Ν Α , 

10 Συμβούλους : τοὺς οἰωνοὺς ᾿Αττικοὶ λέγουσιν. 
’ὔ ’ 

Συμβραβεύσω : συνδιοικήσω. 
ἡπεΐ ’, Ξ ΄ Ἂ ’ 3 
“υμμορια : συνταγμια ἡ ᾧρατρια. 

, “ 
Συμμορία : “ἡμοσθένης κατὰ ᾿Αφόβου" οὐχ ἅπαν τὸ 

- “ ᾿ῳ ἼΑ ΜΡᾺΪ ῬῈΈ ἡ 5 Ν , 
πλῆθος ὥσπερ παρ᾽ ἡμῖν διήρητο εἰς τὰς συμμορίας 

15 ᾿Αθήνησιν ἀλλὰ μόνοι οἱ πλούσιοι καὶ εἰσφέρειν 
Κρ Ὑ ν , ἑν - , 5 “ κ᾿ 

τηῖ πόλει δυνάμενοι" ὃ γοῦν «ημοσθένης ἐν τῶ περὶ 
“ “- “ ͵ , “- 

τῶν συμμοριῶν φησὶ περὶ τῶν α' καὶ σ΄ ἀνδρῶν 
γῇ : , 

λέγων τῶν πλουσιωτάτων" ἐκ τοίνυν τούτων οἷμαι 
- “- ΄ τῷ ΄ “ » γᾷ ΄ 

δεῖν ποιῆσαι συμμορίας" κ' ναῦς εἰσὶν, ξ΄ σώματα 
[μὴ 5», , ΕΣ “ ,ὕ 

20 ἕκαστην ἔχουσαν" Ὑπερίδης᾽ δὲ ἐν τωΐ πρὸς Πολύ- 
“-“- , ε 

εὐκτὸν Φησίν᾽ εἰσὶν γὰρ ἐν τηῖ συμμορίαι ἑκάστη 

ιε΄ ἄνδρες" οὐ δεῖ δὲ θαυμάζειν πῶς ὃ μὲν Ζ4ημο- 
"6 " Ν Ζι ὰὰ ἊΝ 

σβένης φησὶ ξ΄ ἀνδρας ἔχειν τὴν συμμορίαν" ὃ δὲ 

Ἐπ πόδι ἔν ζῶδι. ο..1; 
᾿ Νον. ὅτῖο. Σύμβολον. .5. συνομώται 

3 Συμμωρία (ϑἰς ἀεϊπςερ5) : σ. ἡ φατρία (ρτίπιο ῷρ, 564 

ρ 5[δ{1πι πιιῖ. 1 α) 

“ Ῥηπιο ξ, πίῃς ζ 5οά!ρβ!ὶο ἐδείιιη. 

5. ςεἰδης (ΕΓ. 6 ὅ 8} τ᾿π!ϊο. 
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Ὑπερίδης ιε΄ ἐν γὰρ τωΐ κατὰ Πασικλέους λέγει" 

τὴν αἰτίαν γράφων ταύτην" ἕως ὃ μὲν οἱ πλουσιώ- 

τατοι παροκρουόμενοι τὴν πόλιν σὺν ε΄" καὶ ς΄ τρι- 

ηραρχοῦντες μέτρια ἀνήλισκον, ἡσυχίαν ἦγον οὗτοι" 

ὅ ἐπειδὴ δὲ ταῦτα κατεῖδεν᾽ “ημοσθένης, νόμους ἔθη- 

κεν τοὺς τ' τριηραρχεῖν" καὶ βαρεῖαι γεγόνασιν αἱ 

τριηραρχίαι" ὅτι δὲ καὶ οἱ δημοποίητοι ἐνεγράφοντο 

εἰς τὰς συμμορίας, δεδήλωκεν Ὑπερίδης ἐν τῶ κατὰ 

Πολυεύκτου' συμμορῖται δ᾽ εἰσὶν οἱ τὴς αὐτῆς αὐ- 

10. τοῖς μετέχοντες συμμορίας" διηρξβησαν δὲ πρῶτον 

᾿Αθηναῖοι κατὰ συμμορίας ἐπὶ Ναυσινίκου ἄρ- 

χοντος, ὡς Φιλόχορος. 

Συμπαίστορα : συμπαίζοντα. 

Συμπαρομαρτῶν : συνακολουθῶν. 

1ὅ Συμπεπηγός :" συνειρημένον᾽ συνεστραμμένον. 
Συμπλάττεται :" ψεύδεται. 

Σύμπτωμα : συμβεβηκός. 

Συμφέρεται : συνάρμοττει" συμφωνεῖ" ὁμιονοεῖ. 

Σύμφημι : συναινῶ. 

20 Συμφορά : ἀτυχία" κακῶν συντυχία. 

Συμφορῆσαι : συναγαγεῖν. 

Συμφράδμονες : σύμβουλοι. 

Συμφυλετῶν : ὁμοεθνῶν" συγγενῶν. 

Συμφυοῦς : συγγενοῦς. 

Ἐ͵ΠοΣ Ὁ 196. οὐ; 
᾿ σὺν Ἐ, ηυοά νεὶ σὺν πέντε, νε] σύμπεντε ναΐεγε ροίεδὲ. 

3. -ὠρος 

4 Συμπεπήγεν " ἢ νάτεται 
2. χκατιδὲν 



551 

Συμφύρεται : συμμίγνυται' συνανακρᾶται" συμμι- 

αίνεται. 

Σύμψηφα : σύμφωνα. 

Συμψισθείς : βλαβείς" τρωθείς. 
΄ , « ὅδ Συναγείρων : συνάπτων" συνάγων. 

Συναγηγερμιένοι : συνηγμένοι. 

Ἔ Συναγορεύειν : συνηγορεῖν" ὑπὲρ αὐτοῦ λέγειν. 

Συνάδων : ἁρμόττων" συντρέχων" συμφωνῶν. 

Σύναιμος : ἀδελφός. 

10 Συναιρόμενος : συμβαλλόμενος" συνερχόμενος" συμ.- 

βοηθῶν. 
τ'' "τ ἢ ΄, Σύναιχμος : ὃ σύμμαχος. 

’ , ϑ..,κα “ 
Συναλίσας : συνάξας" ἀθροίσας. 

Συναλισθείσης : συναχθείσης. 

1ὅ Συνανέσχον : συνανέτεινον. 

Συναπηρτημένος : πεπληρωμένος. 

Συναραμένου : συνεργήσαντος. 

Συναρτήσαντες : συνάψαντες. 

Συναυλία: συμφωνία. 

20 Συνάφεια : σύζευξις. 
και . ,ὔ ᾿Ξ Ἀ , λῈὺῦ 

Σύνδειπνα : τὰ συμπόσια᾽ καὶ Μυσίας καὶ ἕτεροι. 

Συγγραφεῖς : εἰθισμένον ἣν παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ὅπότε 
δι, “ δ οῳ ᾽ ε Ν ε΄ Δ 3 κι 
δέοι πλῆθος τι αἱρεῖσθαι εἰς ῥητὴν ἡμέραν, εἰσέφερον 

γνώμας εἰς τὺν δῆμον, ὡς ᾿Ισοκράτης Φησί τοῦτο 

2ῦ δὲ καὶ πρὸ τῆς καταστάσεως τῶν νῦν ἐγίνετο, καθὰ 

Θουκυδίδης ἐν τηῖ η΄ ἐν δὲ τούτωι τωΐ καιρωῖ οἱ 
Ἁ “- “- 

περὶ τὸν Πείσανδρον ἐλθόντες, εὐδὺς τῶν λοιπῶν 

» 

ἘΞ Τμο. ἢ, 145. ο. 8. Συαγορεύειν 
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εἴχοντο" καὶ πρῶτον μὲν τὸν δῆμον. συλλέξαντες 
. ’ , 4 δι ’ εἶπον γνώμην δέκα ἄνδρας ἑλέσθαι συγγραφέας 

αὐτοκράτορας" τούτους δὲ συγγράψαντας γνώμην 

ἐξενεγκεῖν εἰς τὸν δῆμον ἐς ἡμέραν ῥητὴν, καθότι 

ὧι 
“ ᾽ὔ 

ἄριστα ἡ πόλις οἰκήσεται" ἦσαν δὲ οἱ μὲν πάντες" 

συγγραφεῖς λ΄, οἱ τότε αἱρεθέντες" ὡς φησὶν ᾿᾽Αν- 

δροτίων καὶ Φιλόχορος" ὃ ὃὲ Θουκυδίδης τῶν δέκα 
5 “ , 

ἐμνημόνευσεν μόνων τῶν προβούλων. 
τ’ ὦ» Ὁ -“ " “ τιν ,ὔ Ξ' ὔ 
Σύνδικοι : ᾿Ισαῖος ἐν τῶ κατὰ ᾿Ελπαγύρου" σύνδικοι 

ἃ ͵ , 1 
10 ἦσαν, πρὸς οὗς τὰ δημευόμενα ἀπεῴέρετο καὶ 

“ΔΛυκοῦο (ν᾽ ἀνδρεῖός ἐ ὗ ᾽ τ ργος Φησίν᾽ ἀνδρεῖός ἐστιν οὗτος, πρὸς τοῖς 

θεσμοθέταις γραφὰς γραφόμενος, πρὸς τοῖς συν- 
Ἃ΄ 5» Ν ᾽ " Ἔ , 5. αν 3 ’ - 
δίκοις ἀπογραφὰς ἀπογράφων᾽ μήποτ᾽ οὖν ἀρχή τις 
Φ ῇ Ἷ Ν Ἁ 5 - .ῇ ὃ ε 
ἣν καηισταμένη μετὰ τὴν ἐκ ΠΠ]ειραιὼς κα!οῦον οἱ 

1ὅ σύνδικοι. 
ὋἝ ΔΆ εν ᾽ ἄϑι, ὡς οὐϑι. Δ, - Ἁ ,ὔ ΟΞ 

Σὺν δορὶ" σὺν ἀσπίδι : ἐπὶ τῶν παντὶ τρόπωι πρᾶξαι 

τι πειρωμένων. 
͵7 ,ὔ 

Συνδούμενος : συνδεδεμένος. 
, 

Συνδρομος : σύμφωνος. 
- χ... “ἢ: ’ 20 Συνδυάσω : συζευχθῶ" κοινωνήσω᾽ συμπράξω. 

Συνεδεῖσθαι : συγκαθῆσθαι. 

Συνέθει : συνέτρεχεν. 
Α ’ 

Συνέδριον : καὶ τὸ χωρίον καὶ τοὺς θώκους ἐν οἷς 

συνεδρεύουσιν ᾿Αττικοὶ καλοῦσιν. 
Ἄ Ἀ " “ ᾽ ᾿ “ , ᾿ [ ᾽ 

95 Συνέλκειν τὰς ὀφρῦς : ἀντὶ τοῦ συνάγειν" οὕτως ᾿Α»- 
, 

τιῴανης. 
-" « “Ἢ ’ 

Συνέφηβος : ὃ μετά τινος τών ἡλικιωτῶν ἐφηβεύσας" 

δ᾽ πο τε 186, ο. 4. 

τ κωρος δ δόρυ, 584 5ίαϊϊπη 611. 
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“- ͵7ὔ “ 

τοὺς δὲ ἐφήβους, ᾿Ηλεῖοιι μὲν σκύθας καλοῦσιν" 
» Ν ΉΝΟΣ ο διέ δε οι δ οτῶ 

Σπαρτιᾶται δὲ σιδεύνας" διέκρινον ὃὲ αὐτοὺς ἀρα 
“0 7Ἂ λ ΩΣ 

τηῖ ἤβηι, τουτέστιν περὶ πεντεκαίδεκα καὶ" ἐξῆσ- 
“ [ν Α 

δεκα ἔτη γεγονότας τῶν νεωτέρων παίδων καὶ καθ᾽ 
ε Ἂ, 3, 5 -“ 

ὅ ἑαυτοὺς ἤσκουν ἀνδροῦσθαι. 
ὌΑΨΨΝΝ Ε] “ ΕῚ Ε 5 7 Ξ Ω 

Συνεχῶς :- οὗ πύυκνως, ἀλλ ἀδιαλείπτως" οὕτως 
» 

Εὐπολις.ἢ 

Συνειλεγμένα : συνηγμένα. 
’ὔ 

Συνειλόχασιν : συνήθροισαν. 
, 

10 Συνείπετο : συνηκολούθει. 
’, Συνειρημένον : συνεστραμμένον. 

Συνείρει : συνάπτει. 

Συνεῖρκτο : συνεφυλάττετο᾽ συνεδέδετο. 
’ὔ 

Συνεισέφρησεν : συνεισήνεγκεν. 

1ὅ Συνεκδοχικῶς : συλληπτικώς. 

Συνεκόμισαν : συνήγαγον. 
,ὔ εἶ δέ Φ , Φ ὴ 

Συνεκτικώτατα :: κεφαλαιωδέστατα" συνέχοντα" δια- 

κρατοῦντα. 
’ 

Συνεκύρησεν :: συνέτυχεν. 
’ὔ , -“- 

20 Συνελόντι φράσαι : συντόμως εἰπεῖν. 
’ὔ 

Συνελόχησεν : συνήθροισεν. 
’ 

Συνέμιπορος : συνοδοιπόρος. 

Συνενηνεγμιένοι : συνελθόντες. 
͵ ,ὔ » Ἁ ΄“-“- , ᾿ “ ᾽ 

Συνέπεσε γενέσθαι : ἀντὶ τοῦ συνέβη οὕτως ᾿1σο- 

2ὅ κράτης. 

τ (γε ἡ) εχ δπη. φογγεοΐοιβ ρσὸ ἰ (γε! ἵ) εὐ , π8}15 

1η ᾿ἰαγα. 

Ἐ Της. ἢ. 196. ς. 1. εξήσδεκα (81.). Νεπιρα 5᾽ (καὶ) πιδ]ὲ 
Ἰερὶξ ης 86γθἃ. 

5. 61 ΠΠαγα, ὁ -ὅτατα 4 χήρυ ΡΙΓΠΊΟ. 
Ρ,οί. 4Α 
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, : 

Συνερανίξεται : συνεισφέρεται. 
Συνερέσθαι : συνερωτᾶν. 

, : 
Συνέριθος : συνεργός" συνυφαίνουσα. 

Συνεστιᾶται : συναριστᾶ. 

ὃ Συνευνέτης : σύγκοιτος. 

Συνεύνιον : σύγκοιτον. 

Συνεχόμενος : ἀρρωστῶν ἢ κρατούμενος. 
᾽7’ 4 

Συνεψήσθη : συνελεπτύνθη. 

Συνήγορος : προστάτης" ὑπέρ τινων λέγων. 
-- τ' ᾽,ὔ ϑ ᾽ ,ὔ «ε , ᾿Φ .,“,.΄.»ὼ ἃ ΄ὔ΄ Η 

10 ἢ Συνήγοροι : οὐ μόνον οἱ τοῖς ἰδιώταις συναγορεύοντες 

ἀλλὰ καὶ ἄρχοντες ᾿Αθήνησιν. 
" , 

Συνήγοροι : ἐοίκασιν παρὰ ᾿Αθηναίοις τινὲς χειροτο- 

νεῖσθαι συνήγοροι" ἐπὶ τῶ συναγορεύειν, ὡς ᾿Αντι- 

φῶν φησί. 

18 Συνήδομαι δ συγχαίρω. 

Συνήεσαν : συνῆλθον. 
’ ᾽ὔ 

Συνήκμαζεν : συνηύξανεν. 
, Ρ ΄, δ ) 

Συνήλασεν : συνεχώρησεν" συνεδίωξεν. 
᾽ὔ ΄ 3 εὖ ,' “Ὁ ἜΣ. Ὁ 

Συνήμονας : συνθήκας ἤτοι παρὰ τὸ ἥσθαι, ἵν᾿ ἢ, 
, ..ἮΔ Ἀ Ν τ ““ν»ν" Ἀ 20 συνέδρους" ἢ παρὰ τὴν ἕσιν, ἵν᾿ ἢ, συναγωνιστὰς, 

ἃ 
ὃ καὶ βέλτιον. 

’ εἵ ἃ τε ΄ ΝΎ , 
Συνήθεις : καὶ ἑταίρους καὶ ὁμιοήθεις. 

Συνήορος : συνηρμοσμιένη" συνήθης. 

Συνήρτυες : συνήρμοττες. 

Ὁ Συνησθέντες : συγχαρέντες. 

Συνησθῶσιν : συγχαρῶσιν. 
δ, ΄ 

Σύνθακος : σύνθρονος. 

ἢ [ῃς, ἔ, 196. ς. 9. 

᾿ δας οὐ 50}. σοηἠιοΐα. 
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" 5 τ σΣ ΄ π᾿ , ᾿Σύνθημα : συνθήκη σύσσημον" λόγος ἐν πολέμω, 
-“ - ΄ 

ἐπὶ γνωρισμωῖ τῶν οἰκείων διδόμιενος. 
Α ἅ ΄ .2 “ Ε ’, Σύνθυμοι : συμπείθεσθαι" οὕτως ᾿Επίχαρμος. 

Συνίημι : συνιῶ" γοῶ. 

ὃ Συνιστορεῖ : σύνοιδεν. 
τ' ’ Ξ ,ὔ ΒΞ ΘῈ ’ὔ " Ἀ 

Συνίστωρ : συνόμιλος᾽ γνωστός" μάρτυς" συνειδὼς 

ἐπὶ πράγματι. 

Συνιστᾶ : ἀντὶ τοῦ συγκροτεῖ. 
,ὔ 7 

Συγκεκορδυλημένα : κορδύλη γὰρ ἡ συστροφή. 
,] ’ -" - 

10 Σύγκλητος ἐκκλησία : τῶν ἐκκλησιῶν αἱ μὲν ἔξ- 
6 Ν Ν᾽ “ δέν ὧδ Ξ ΄.. ὃς Καὶ ΕΣ ΄ ωθεν καὶ κατὰ᾽ μῆνα ἐγίνοντο εἰ δέ τι ἐξαίφνης 

, σ ’ 9. 4 , “ » 
κατεπείξειεν, ὧστε γενέσθαι ἐκκλησίαν, αὕτη ἐκα- 

“ ’ ’ 

λειτὸ συγκλητος ἐκκλησία" “ημοσθένης κατὰ 
τ 7, 

Αἰσχίνου. 
,ὔ “ “- 

1ὅ Συγκόψαι : ἐπὶ τοῦ πληγαῖς αἰκίσασθαι" οὕτως Μετα- 
, γένης. 
7 Συνοίσει : συνενέγκη.“, 
-" , 

Συνοῖσον : συμφέρον. 
,ὔ 

Συνοιχήσεται : συναναιρεθήσεται. 
’ὔ “-- , 

20 Συνουσία : τὸ συνεῖναι μετ᾽ ἀλλήλων. 

Συνουσιασμός : συμμιξία. 
’ὔ « 

Σύνταξις: β΄᾽ πραγμάτων ἕνωσις" καὶ τὸ χαμβά- 
“ ΝΠ - 

νειν καὶ ποιεῖν τὰ δέοντα. 
 ς » Ἁ “ , ν . 

Σύνταξις : ἀντὶ τοῦ συντεταγμένη οἴκησις “ημο- 

5 σθένης Φιλιππικοῖς" καὶ μίαν σύνταξιν εἶναι τὴν 

᾿ σύσημον, ΘΧ 6ηϊ. 6] 54. ΡΓΟ τουσημον!, αἴ ρυΐο. 

ὅ συνπ. Ῥ ἴης, [.190ὲ ς. 5. 

᾿ μετὰ 4 υχει ᾽ δευτέρων 
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αὐτὴν, τοῦ τε λαμβάνειν καὶ τοῦ ποιεῖν τὰ δέοντα" 
5. ε 
ἔλεγεν δὲ ἑκάστους Φόρους συντάξεις, ἐπειδὴ χα- 

“ " -“ 5 λεπῶς ἔφερον οἱ Ἕλληνες τὸ τῶν φόρων ὄνομα 
[ 

Καλλιστράτου οὕτω καλέσαντος" καὶ Ὑπερίδης᾽" 
Ἷ 5 " " ὅ δὲ φησί: σύνταξιν ἐν τωῖ παρόντι οὐδενὶ διδόντες" 

ἡμεῖς ὃὲ ποτε ἠξιώσαμεν λαβεῖν. 
΄ ,, 

Συντελής : χρήσιμος. 
ἰον ε "“ Ν “ 

Συντελεῖς : ὅτε οἱ τριηραρχοῦντες νεὼς μιᾶς ἅμα 

ἐπεμελοῦντο, συντελεῖς ἐλέγοντο. 

10 Συντελεῖς : οἱ συνδαπανῶντες καὶ συνεισφέροντες" τὸ 

δὲ πρᾶγμα. συντέλεια καλεῖται. 

"Συντέρμων: πλησιόχωρος. 
, ᾿ , 

Συντετάσθαι: διατετάσθαι. 

Σύντευξις : συντυχία. 

16 Συντεύξομαι : συντύχω. 
“ -“ “ , 

Συντιμηθῆναι : τὸ πολλῆς τιμῆς γενέσθαι τὰ ὠνια, 
-“ “ Φ ω ͵ 

συντιμηθῆναι καλεῖται" οὕτω “ημοσθένης. 

Συντροχάσαι : καταντῆσαι" πληρωθῆναι" ἐκ μετα- 

Φορᾶς τῶν τροχῶν. 

90 Σὺν τῶ κυνὶ καὶ τὸν ἱμάντα: Ἐ" Ἶ’ 
»- 3 ΝΥ 5" “ ᾽ Ἂς Ἀ 5 » , 

Συντυχεῖν: οὐ τὸ ἐντυχεῖν, ἀλλὰ τὸ ἐξ αὐτομάτου 

περιπεσεῖν. ῖ 
[ , 

Συντύχημα : συντυχία" οὕτως ᾿Απολλόδωρος ἡ 
[2 ’ 

Συνωδά: σύμφωνα. 
, 

φῦ Συνωβθούμενος : συνερχόμενος. 
, ε » ἢ , 

Συνωμοσία : ἢ μεῦ ὅρκου φιλία. 

1 σύνταξις εὖ «εἰδης 

"- Το ΓΟ Ὁ: ἢ. 3. Νὴ} νασια. 

4 ἀπόλλων 
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Συνωρίς : συξυγία" δυάς. 

Συοβοιωτοί: σύες γὰρ ἐκαλοῦντο οἱ πάλαι Βοιωτοί. 

Συοβαύβαλοι: ἐν οἷς οἱ σύες εὐνάζονται. 

Συοφοοβία: ἀγέλη χοίρων. 

ὅ Συρακοσία ' τράπεζα: ἡ πολυτελής" ἐδόκουν γὰρ οἱ 

Σικελιώται ἁβροδίαιτοι εἶναι μᾶλλον πάντων. 

Συρβάβυττα :" καὶ τὸν τάραχον τύρβη ὡς ᾿Αριστο- 
Ἃ: 

Φανης. 
ΚΣ Δ Ε ’ Ὡς στ, “ » ΄ Ν 

Συρβηνεύς : ὃ ταραχώδης" ἀπὸ τῶν αὐλούντων μετὰ 

10 θορύβου: ἢ πένης" διὰ τὸ τὰς αὐλοθήκας καὶ φαρέ- 

τρας κενὰς (ἔχειν) καὶ συρβηνέων χορός" ὁ τε- 

ταραγμένος καὶ συώδης" ἀπὸ τοῦ τοῖς συσὶν ἐπι- 

Φωνουμένου. 
7 ὐν ἢ ΚΣ ΣΝ ’ ἘΣύργαστρος : ὑφορβός" ἐργάτης. 

1ὅ Συρμαία : τὸ καβαρτικὸν" δὲ ἐμετῶών καὶ κοιλίας" καὶ 
' ἐν Ν “ ῇ Ξ [κέ ΣΙ "ὃ 
συρμαΐζειν, τὸ κενοῦσθαι᾽ οὕτως ᾿Ηρόδοτος. 

Συρμαίαν βλέπων : ἀντὶ τοῦ ναυτιῶν. 

Σύριγγος : αὐλοῦ ἢ δορατοθήκης. 

Σύρφαξ :" ὃ εἰκαῖος" οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 

Ὧ0 Σύρφα: συρφετός" ὄλεφος. 

Συρφετός : ἀγυρτώδης ὄχλος ἢ λόγος" ἢ ἡ ἐξ ἀνέμου 
’ὔ , Ἀ ΟΣ 

συλλεγόμιενη κόπρος καὶ ᾧρυγανωδης. 

Σύροι πρὸς Φοίνικας : ἑκάτερα τὰ ἔθνη διαβέβληται 
᾽ν 6 “ 5 Ἃ ὦ « ’ 9 Ψ ή » ’ὔ 

ως πανούυργα᾿ ἡ τι εκάστοτε ὃ. εἐγχῦρας αἀλληλοις 
5", -“ μὰ “ 

ῷῦ ὄντα οὐδέποτε πιστῶς διαλλάττεται. 

τ -οσσία (σ ΑἸζογιιην ἔογβαπ οχ 6Π}. 566 6]. τη. ργοσι! ἀα ]0.) 
2. Αος. ομῃ. Ρῖο ὡς, οὕτως ῬοΙ8. 

3. ἔχειν Οἵ. Ἐ Τῃς, ἔς 197... 0ὅὕὕ.. 

Ῥ : 
ἢ καθαρκτικον. Σ᾿ Σύραξ (6). 5ἰαζϊίπη [Δοία) 
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ὔ Συσκευάξει : λόγωι ἐπιβουλεύει. 
, Συσπειραθέντες : συστραφέντες. 
ἢ “ 3, 

Συσσεισμός : λαϊλαψ' συστροφὴ ἀνέμου. 
Ύ νὰ» ἃ . “ ᾿ , 

Συσσιτίαι : τὰ δεῖπνα ἃ κοινὰ ποιοῦνται Λακεδαιμό- 

ὃ νιοι" καλεῖται δὲ καὶ φιλίτια"" ἐπεὶ καὶ φιλίας 

ἐστι συναγωγά. 
’ .᾿ ᾽ ἔξω, τοῦθ Συσσίτιον :᾿ εὐωχία" ἄριστον. 

.' , , 5 , οὐδὰ “- ᾿ ᾿ 
Συστομώτερον σκάφης : τάσσεται ἐπὶ τῶν διὰ τὸ 

» Ν , ᾿ ,ὔ ᾿ "» “ Α 

ἀγεννὲς: σιωπώντων" Θεόῴραστος γὰρ ἐν τῶ περὶ. 
-“ Ἀ “ Ἁ ’ ͵΄ὔ 

Ι0 ύμων εἰρῆσθαι ἀπὸ τοῦ τοὺς μετοίκους ᾿Αθήνησιν 
3 -“ , “ , , 

εν ταις δημοτελέσι πομπαις σκαῷας Φεροντὰας 
’ὔ , - 

πομπεύειν καὶ ὁπότε δὲ ἐβούλοντο μέτοικον δηλῶ- 
Ἂ ᾽ " Ἂ “ 

σαι, ἤ σκάφην ἔλεγον ἢ σκαφηφόρον᾽ διὰ δὲ τὸ 
᾽ Ὁ ’ Γῳ 

ἀπαρρησίαστον εἶναι συστομιώτερον ποιήσειν ἀπει- 
[2 ͵ 

15 λεῖν' σκάφης. 
τ' ΄ 3 “ γῇ 6 Συστρέμματα : στασιαστῶν πλῆθος. 

Ἷς Ἁ 3 

Σῦς : ὗς τοὺς ᾿Ἱπποκράτους υἱοὺς ἔλεγον καὶ τοὺς 
Ν , 8 , -“ 

Παναιτίου καὶ Μέμνονος, εἰς ὑηνίαν κωμιωδοῦν- 

τες. 
ΒΡ ΠΤ, « δι λὴ ἢ 
20 Συφεὸς : τόπος ὅπου αἱ σὺες τρέφονται. 

"- ͵ 

Συχναῖς : συνεχέσιν. 
, ΄ ͵ 

Συχνόν : πολὺ" πυκνὸν. 

δί 
τ φιτια (δί 5ἴα11π)) ᾿ Συσσιτία Ῥογϑβοπιιβ. 
3. 96π|ε|, οἱ σιωπόντων ὈΥΓΙΠΊΟ. 
δ 

5 εἰσ (βἴατιην ον.) Ν᾽ οσα]απὶ οἢ}. ῬΟΙΒ. 

5. συντομότερον π. ἀπειλὴν, οἴ 1)ς. πει . 127, ο. ΩΦ. 

θ 

6 πλῃ, αυοά εϑ8ὲ νεῖ πλῆθος νεὶ πλήθη. 

ἡ μεμνῶνος Συσυς : τοὺς 
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“ -“ ,ὔ 

Συώδης : ἀπὸ τοῦ τοῖς συσὶν ἐπιφωνουμένου." 
θῇ, εἶν Ν 3 -“ ᾽ ἃ Ν ω “ 

Σφαγεῖον : τὸ ἀγγεῖον εἰς ὃ τὸ αἷμα τῶν σφαζο- 
’ ε Ά δ, ὡ - δι. , 

βένων ἱερείων δέχονται περισπᾶται Ἢ δευτέρα 
᾿ ΄ 
συλλαβη. 

ὅ Σφαγάς: τὰς κατακλείδας" Θουκυδίδης" καὶ τοὺς 

οἰστοὺς᾽ (καθίεσαν ἐς τὰς σφαγάς.) 

Σφαδάζειν : θράσσειν"᾽ δυσβανατεῖν᾽ ματαίως σπᾶσ- 

θαι" χαλεπαίνειν" μετ᾽ ὀργῆς στενάζειν. 

Σφαδάζοντες : σπώμενοι ἢ δυσφοροῦντες. 

10 Σφαδάζουσα : πανουργεύουσα. 

Σφαιρωτήρ : σανδαλίου ζινίχιον᾽ τὸ λωρίον τοῦ ὑπο- 

δήματος. ῬνᾺ 

ΣΦφακελίζοντες : διασπῶντες" πηδώντες" ὑποτρέμον- 

τες. 

1ὅ Σφακελισμός : παραπληξία. 

Σφακελισμός : ἡ σῆψις τοῦ μυελοῦ σφακελισμὸς 

καλεῖται: γίνεται᾽ δὲ ἐκ τοῦ σφακελισμοῦ καὶ 

σπασμιός"" λέγεται δὲ καὶ σφάκελος ὁ μέσος τῆς 

χειρὸς δάκτυλος" λέγεται δὲ καὶ ὁ σφυγμὸς καὶ ὁ 

20 παλμός " σφάκελον δ᾽ ἔνιοι τὴν σήψιν λέγουσι τῶν 

ὀστέων. 

Σφαλείς : ἀποτυχών. 

Σφάραγον : δ᾽ Απίων φάρυγγα, ἀπὸ τοῦ περὶ αὐτὸν 

γενομένου ψόφου. 

Ὡ5 Σφᾶς : ἑαυτοὺς, ἢ τὰς ἑαυτῶν. 

το ςπρυσ 566 σ ἀδηιη. 

ἦ διστούς : 15 ρΡυποία, 4881 Π1} ἀθεββεί : εἴ γϑϊᾳια ΟἿ]. 
7 φράσσειν 4 Ῥιυποία:. ἴῃ ἢπε νογϑβίῇϑ. 
ἘΞ [πρ΄ ἢν 197. 6. 5. 
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Σφενδαμνίνους : τοὺς σκληρούς" ᾿Αριστοφάνης. 

Σφενδόνη: ὃ δακτύλιος ἄνευ τῆς σφραγῖδος. 

ΣΦενδόνη: τοῦ δακτυλίου ἡ περιφέρεια" ἢ εἰς λίθου 

βολήν. 

ὄὅ Σφενδονᾶσθαι : ἀπορρίπτεσθαι. 

Σφέτερα : τὰ ἑαυτῶν. 

Σφετερίζεται : λαμβάνει" ἰδιοποιεῖται- 

ΣΦέτερον : τὸ ἑαυτῶν ἢ τὸ ἴδιον. 

ΣΦετέρω : τωῖ ἑαυτῶν. 

10 Σφῆκες : οἱ τὴν κοιλίαν ἐπισυνηγμένην ἔχοντες. 

Σφηκώδεις: Σ. οἱ κάτισχνοι τοῖς σώμασιν. 

Σφῆκες καὶ σφηκιαί:" τὰ μικρὰ καὶ εἰς ὀξὺ συνηγ- 

μένα ξύλα" οὕτως Φερεκράτης. 

Σφηκῶσαι: τὸ δῆσαι οὕτως Φρύνιχος. 

15 Σφῆλαι : πλανῆσαι"͵ βλάψαι ἀπατῆσαι. 

Σφηνούμενος : στρεβλούμενος" βασανιζόμενος. 

Σφήττιοι: δῆμος τῆς ᾿Ακαμαντίδος φυλῆς κωμω- 

δοῦνται δὲ ὡς ὀξεῖς" ὥσπερ ᾿Αχαρνεῖς ἄγριοι: Πο- 

τάμιοι δὲ ὡς ῥαδίως δεχόμενοι τοὺς ἐγγράφους ἢ 

20. νόμους. 
Σφιν : αὐτοῖς. 

Σφίγκτας : Κρατῖνος τοὺς κιναιδώδεις καὶ μαλβα- 

κούς. 

ΣφΦιγανόν: πολεμικόν. 
Ἵ » -»" Ὁ “ “ 

φῦ ΣΦφίσιν: αὐτοῖς ἢ τοῖς ἑαυτῶν. 

ὑ σφηκίαι 

Ἃ Της, φους [. 127. ς. 4. ἐγγράπτους Ῥοτϑοηιιδ, βεᾷ 1ἴἃ 

αἴ πιιϊαΐαγιιβ ἔαϊ586 νι ἀδαίαν. 
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Σφραγιδονυχαργοκομῆται : ἐν' τοῖς δακτυλίοις σῷρα- 

γῖδα ἔχοντες λίθου ὄνυχος. 

Σφριγῶν: νεάζων αὔξων" σφύξων" βράζων" εὐσω- 

ματῶν᾽ ἀκμάξων᾽ ἀνθῶν. 

ὅ Σφοδρίας: στρατηγὸς Λακεδαιμονίων ὁ ΣΦοδρίας 

ἐστίν" φασὶν δὲ αὐτὸν εὐήθη τε εἶναι λίαν καὶ κοῦ- 

ᾧον πρὸς τὰς ἐλπίδας. 

Σφυγμός : φλεγμονή, παλμός" ζέσις φλεβὸς ἢ ἀρτη- 

ρίας 

10 Σφύζει: ἐπείγει" ἢ αἱ ᾧλέβες ἄλλονται. 

Σφυρά : τὰ περὶ τοὺς ἀστραγάλους. 

Σφυρήλατος : σφύραις ἐληλαμένος. 

Σφῶν: αὐτῶν" ἢ ὑμᾶς ἰδίους" ἰδίας. 

Σχάδονας : τὰ τῶν κηφήνων κηρία καὶ ζῶον ἄπτε- 

15 ρον ἄπουν. 

Σχαλίσαι: θηλάσαι" καὶ ἀνίσχαδον τὴν ἄτοκον 

καὶ ἀθήλαστον. 

Σχαστηρία: ἡ ἄφεσις. 

Σχάσον: κατάπαυσον" μετάβαλε. 

20 Σχεδιάζει : ἐκ τοῦ παρατυχόντος λέγει. 

Σχεδιάζειν : ἐγγίζειν" πλησιάζειν" τὸ εἰκῇ ἀποφαί- 

νεσθαι. 

Σχεδιασθείς: παραχρῆμα ῥηθείς. 

Σχέδιοι : εὐτελεῖς. 

2ὅ Σ, χέδιον : ἐκ τοῦ ἑτοίμου. 

ἘΣχεδόν: πλησίον πέλας" ἢ ἐκ χειρός. 

τ Σφραγιδόνυχα : ἀργοχομήτα καὶ ἐν Ργπιο. 564 ὅ ἴῃ ὦ 

τα, εἰ χαὰ σοπ] ποῖα μὲν τὴν ὑφ᾽ ἕν. 
Ἔ Τῆς. [..198, ς. 1. 

Ρ μοί. 48Β 
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Σχελίδες : τὰ πλευριαῖα κρέα. 

Σχέσις : ὁρμή; συνάφεια. 

Σχετικῶς : οἰκειωτικῶς." 

Σχετλιάζει : δυσχεραίνει" ἢ βλασφημεῖ. 

ὅ Σχέτλιος : ὀδυνηρός" χαλεπός" ἀγνώμων" ἀτυχής" 

δεινοπαθής" ἄδικος" ἄπορος" θλιβόμενος" τλήμων" 

ἀπεχθής. 

Σχηματιζόμενος : προσποιούμενος ἢ συνταττόμενος. 

Σχήσειν : ἀνθέξειν. 

10 Σχήσεσθαι: ἐπισχεθήσεσθαι. 

Σ χήσουσιν : σχῶσιν" κρατήσουσιν᾽ ἐφέξουσιν. 

Σ χοίητε : νομίσοιτε᾽ ἢ ὑπολάβοιτε. 

Σχιστὸς δδός : ἡ μιξοδία. 

Σχίζα : ἡ λαμπάς. 

15 Σχιζίας : ὃ τετανὸς καὶ ἰσχνός" οὕτως Κρατῖνος. 

Σχιστὰς χιτών : κατὰ τὸ μέσον πόρπη συνεχόμενος. 

Σχῖνον : τὴν σκίλλαν, ἐν ἥ διαμασῶνται᾽ οἱ καλλω- 

πιζόμενοι ἕνεκα τοῦ λευκοῦν τοὺς ὀδόντας" ἀφ᾽ οὗ 

καὶ σχινίζεσθαι." 

90 Σχοινίον μεμιλτωμένον : εἰ βραδύνοιεν ἐπὶ τὴν ἐκρελη- 

σίαν, οἱ τοξόται σχοινίον μιλτοῦντες, συνήλαυνον, 

καὶ τὰ" πρατήρια διέκλειον. 

Σχοίνισμα : μέτρου μέρος" κληρουχία. 

Σχοῖνος : μέτρον γεωμετρικὸν, ὡς φησιν ᾿Ηρόδοτος ἐν 

95 τὴ β΄ τῶν ἱστοριῶν. 

Σχολάζειν καὶ σχολὴν ἄγειν : οὐκ εὐκαιρεῖν λέγουσιν 

᾿Αττικοί. 

" πλευρίδιὰ ὁ ὁτ' ῬΓΠ1Ο. 
δΌσσονται 4 χκαὶ ἡ σ. 5. καὶ χατὰ 
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ἢ Σχολαῖον : ἀργόν" διατρίβειν ποιούμενον" καὶ σχο- 
Ἃ ’ .» ’ ἑ 

λαίτερον ἢ σχολαιότερον, τὸ ἠρεμαιότερον᾽ ὁμοίως 

καὶ σχολαιότης. 

Σ χολή : οὐχὶ ὁ τόπος ἐν ωἷ σχολάζουσι καὶ διατρί- 

ὃ βουσι περὶ παιδείαν" οὐδὲ αὐτὴ ἡ ἐν λόγοις [εὐ- 
δ 

μουσία)" καὶ διατριβή" ἀλλὰ ἣν οἱ πολλοὶ ἀκύρως 
“ » ,ὔ Ὁ Ἁ Ν » “-“ , Ἢ 

καλοῦσιν εὐκαιρίαν" τὸ δὲ εὐκαιρεῖν βάρβαρον 

ἀλλ᾽ ἀντὶ μὲν τούτου, σχολὴν ἄγειν λέγουσιν" ἡ δὲ 
᾽ , , Ν βὰς ἃ " , , εὐκαιρία βάρβαρον μὲν οὐκ ἔστιν ὄνομα᾽ τάττεται 

70 δὲ οὐκ ἐπὶ σχολῆς, ἀλλ᾽ ἐπὶ καιροῦ τινὸς εὐφυΐας 
π᾿ κα σις Ἁ “Χ1 » Ἁ “ » - 

καὶ ἀρετῆς" καὶ (σχοληῖ) ἀντὶ τοῦ οὐδαμώς. 
ΠΆΡΕ, . ᾽ " ΠΣ ΄ «. (ἢ 
Σχόλια : σεμνολογήματα᾽ ἢ ὑπομνήματα καὶ ἕρ- 

μηνεῖαι. 
’ Ν Ὰ 

Σχόμενος : κατασχὼν ἢ κατασχεθείς. 

1ὅ Σχών : κατασχών. 
“ - ᾿ 

Σώ : μονοσυλλάβως οἱ σῶώοι" καὶ παρὰ Θουκυδίδε" 

οἱ δὲ συνηθέστερον γράφουσιν σῶοι. 
τ' δας ς » Ἀ “9 ’ 

Σωκεῖν : ἀντὶ τοῦ ἰσχύειν. 

Σῶμα: πᾶν τὸ τεθνηρκός" τὸ" δὲ τοῦ ζῶντος δέμα μας 

90 λέγεται" διὰ τὸ συνδεδέσθαι τηῖ ψυχηῖ, ὡς εἶπεν 
“ 

Ομηρος. 

Σωμάτια : τὰ ἀναπλάσματα" οἷς οἱ ὑποκριταὶ δια- 
, εἌἀἂ(ὐ ῳἔῳο τὼν ᾿ 

σάττουσιν αὐτους᾽ οὕτως Πλάτων. 

Σωρηδόν : ὁμοῦ. 

25 Σωρεία : πλῆθος. 

Σωρός : συναγωγή. 

Ἐ ἴῃς, ἢ, 198. ες. 9. ι ΝΟ χ οἤ]. δ5. 

3 τοῦ 3 εἰ 6χ τὶ ἰδεΐυϊῃ. 
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᾿ Σώστρα: σωτήρια' μήνυτρα" λύτρα. 

Σωτάδεια : τὰ τοῦ Σωτάδου ποιήματα. 

Σωτὴρ Ζεύς : ὃ ἐλευθέριος. 

Σωτέος : σωθῆναι ἄξιος. 

ὅ Σωφρονισταί : ἄρχοντες τινες χειροτονητοί" δέκα ζὸν 

ἀριθμὸν ἑκάστης φυλῆς" ἐχειροτόνει" μὲν ὁ δῆμιορ" 

ἐπεμελοῦντο δὲ οἱ χειροτονηθέντες τῆς τῶν ἐφήβων 

σωφροσύνης, μισθὸν λαμβάνοντες ἕκαστος παρὰ 

τῆς πόλεως καθ᾽ ἡμέραν δραχμήν. 

10 ᾿Αρχὴ σὺν Θεῶ τοῦ τ. 

Τά : ταῦτα. 

Ταβερνεῖα : καπηλεῖα᾽ πανδοκεῖα. 
’ -“ 3 ’ ’ ’ 

Ταάγηνον : τοῦτο Ιωνων τινες τήγανον λέγουσιν. 
’ τ , 5 ᾿ “ ΕΨ «ἢ Ὁ 

Ταγηνίας : πέμματα ἐστὶ τῶν ἀπὸ τηγάνου ἐκ 

1 στέατος ὑγροῦ καὶ τυροῦ καὶ μέλιτος καὶ ἀστα- 

φίδος. 

Γάγυρι: τὸ βραχύτατον καὶ ἐλάχιστον, οἷον Ψιλὰ Ύ χ 
λέγουσιν Εὔπολις Αἰξίν" Καὶ ζῆν μαθόντι, μηδὲ 

τάγυρι μουσικῆς. 

20 Τάδε ἐκ τοῦ τρίποδος : τίθεται ἐπὶ τῶν πάνυ ἀληθῶν" 

᾿Αριστοκλεία γὰρ τηῖ Πυθίαι γενομένη μιχθῆναι 

Πυθαγόραν τὸν “ελῴφὸν, καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς μαν- 

ἘἘΠΙπο, αὐ θυ οάϑ, : 

το κ δ, ΡΥΠΊΟ ; Εἴ τ. τ. σ. πονήματα (510) ἴῃ πηᾶγρ;. Δα αἰΐα, 
5 40 βοάδῃ,, υἴ ριυιίο. 

δ σνὴ ῬΥΙΏΙΟ. ἦ τῆσ γάνου Ργὶπιο, τι ραΐο. 

ὁ δ οχ εἴπ. (ρτο ὦ 50}}.) 
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͵ 

τευμάτων παρασημειοῦσθαι, ὅσα ἔχρα ἔνθεος γενο- 

μένη" καὶ ταῦτα ὡς ἀληθῆ παρασημειοῦσθαι, ὡς 

ἐκ τοῦ τρίποδος. 

Τάδε Μῆδος οὐ φυλάξει: κατὰ τὴν Ξέρξου ἔφοδον 

ὃ τοὺς Ἕλληνας ἀπειρηκότας' τὰ ἑαυτῶν ἀνα- 

λίσκειν καὶ δαπανᾶν ἐπιλέγοντας, Τάδε Μῆδος οὐ 

φυλάξει. 

Τάδ᾽ οὐ παρὰ Κενταύροισιν : λεγόμενον τί ἦν Τηλε- 

κλείδης τισί Τῶν δυνατῶν τί κέλευ᾽"" οὐ γὰρ παρὰ 

10 ΚΜΚενταύροισιν. 

Τὰ ἐκ τῶν ἁμαξών: ἐπὶ τῶν ἀπαρακαλύπτως σκωπ- 

τόντων᾽ ᾿Αθήνησι γὰρ ἐν τηῖ τῶν Χοῶν ἑορτηῖ οἱ 

κωμάζοντες ἐπὶ τῶν ἁμαξῶν τοὺς ἀπαντῶντας 

ἔσκωπτόν τε καὶ ἐλοιδόρουν" τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τοῖς 

15 ΔΛ ηναίοις ὕστερον ἐποίουν. 

Τὰ ἐν! ποσίν : τὰ παρόντα ἐν μέσωι. 

Τὰ ἐπίχειρα : τὰ ἐπιχειρήματα." 

Ταινίαι : ἐπὶ μὲν ἀνθρώπων τὰ πεζίτια, στέμματα, 

στεφάνη, ζώνη" ἐπὶ δὲ ξύλων τὰ κυμάτια.. 

20 Ταινιοῦντος : στεφανοῦντος. 

Τακερόν : ἐφθόν" τετηκός. 

Τακτικῶς : στρατιωτικῶς. 

Τάλλα" καὶ φιλώμεθα : λεγόμενον τί οἷον τᾶλλα 

καὶ Φίλοι ὦμεν. 
ΦΩ5 Ἁ Ν , 25 Τάλαντα : τὰ ζυγὰ καὶ τὰ ἱστάμιενα. 

ἘΞ Της. ἢ. 198. ς. 4. ᾿ ἀπηρ. 

5. χελεύων, ων ροβίοα δῷ εοὔεπι 84 611|8. 
3. ἐξ ὴ ᾿πιγα. 4 ἡ οΧ 6). ΡΓῸ ἃ διι ὠ. 
5 πεζύτια 6 Τἄλλα αἱ ΠΊΟΧ. 

͵ 
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“ “΄ “ 

Ταλανίζει : θρηνεῖ ἀλλιὸν ἀποκαλεῖ. 
’, “ Ταλαντεύει : σταθμίζει. 

ΡΥ Ὁ Ὁ 
Τάλαντον : πολλὰ μὲν σημαίνει" ἢ γὰρ τὸ μέγιστον 

, ὝΕΣ ᾿ " 
χρυσίου" καὶ ἀργυρίου μέρος" καθ᾿ ὃ σημαινόμενον 

᾿ ΄ , ἘΝ “ 
“Δημοσθένης φησὶ πεντήκοντα ταλαντα Ἢ σταθμοῦ 

[χ Ἃ “ 

τι ὄνομα, ὥσπερ ᾿Αριστοφάνης" ᾿Αλλ᾽ ἢ ταλάντω 
᾿ ἩΡ ἃ ἣν δὰ εὰ ΄ Η μουσικὴ κριθήσεται" καὶ τὸ “Ομηρικόν"---- χρύσεια 

ἢ " ἢ , 
πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα᾽ τρίτον σημαινόμενον ἡ 

΄΄τ΄, 5, 

ῥοπή" τέταρτον, ἀριθμοῦ τι ὄνομα, ὡς καὶ, πολυ- 
᾽ "-" 

τάλαντος ὃ πλούσιος, καὶ τὸ “Ομηρικόν' Κεῖτο γὰρ 
᾿ ἢ δύ “ , ᾿Ξ διδμόώ 
ἐν μέσσοισι δύο χρυσοῖο τάλαντα"" καὶ διτάλαντον 
Ν Ν ͵ Ἁ ε ζ΄ , ᾿ ᾽ 

δὲ καὶ τριτάλαντον καὶ ἡμιτάλαντον λέγεται" ἀρ- 
΄ ὌΝ δὲ - ᾿ Α ε “ ,, ε 7 

χαία δὲ ἡ χρῆσις" καὶ ἡ τοῦ, τρίτον ἡμιτάλαντον, 
3, , «ε , νύ ε 4 καὶ, πέμπτον ἡμιτάλαντον, καὶ, ξβδομον ἡμιτάλαν- 
Ψ δα δ υ κὺς , ε , ,΄ ὦ 

τον᾿ ἔστι δὲ τὸ μὲν τρίτον ἡμιτάλαντον, δύο ἥμισυ 
΄ ᾿ Ν Ν ’ ε , ,, 

τάλαντα τὸ δὲ πέμπτον ἡμιτάλαντον, τέσσαρα 
“ “ ΄ ὰ “ ἥμισυ" καὶ τὸ ἕβδομον ἡμιτάλαντον, ξξ ἥμισυ" καὶ 
σ΄. ᾿» “ ,ὔ 

ὅλως οὕτινος ἀριθμοῦ παρωνύμωι μέρει ἐπονομάσει 
’ 

τίς τὸ ἡμιτάλαντον᾽ τούτου ὁ προηγούμενος ἀριθμὸς 
“ , -“ ’ ἜΜΙ. Ἂ Ε « ΠῚ 

ἐφαρμόσει τοῖς ταλάντοις" οἷον ἂν μὲν ὄγδοον, ἑπτά" 
Ἂς Ψ' Ὡς 1.8 "Αι “ ͵ “ “ κ 
ἂν δὲ ἔνατον, ὀκτώ" συναριβμουμένου δῆλον ὅτι καὶ 

-.φ.φῳ ᾿ ΄ Ν -“ » ΄ ν 'Ὡ “ 

τοῦ ἥμισυ" φίλον δὲ τοῖς ἀρχαίοις καὶ τὸ ἕν ἥμισυ 
, , ε , , 538: 1 Ι , 

τάλαντον τρία ἡμιτάλαντα δλεγειν᾽ ὡς καὶ τρία 

ἡμίμναια, τὴν μίαν ἥμισυ μνᾶν. 

Ἔ [ῃς. σίου ἴ. 120. ς. 1. 
- ͵ ΄ . τ 
πεντηκοντοταλαντία ({ ροϑίθα ᾿Π56 1111} ἃ Π}. ΡΓ.) 

ἢ χρυσία Ρτίπιο. 

3 μεσοισι δυο χρυσοταλαντοιν (ν 861}. 6Γ480) ογαΐ, βεὰ 
Ὁ] τΙηγὰ 6}. ἢ}. ΡΓ. αὐ ρΡαίΐο. 

4 εὐδομον, ἴὰπὶ ἐξ 5. ἐννέα 
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Ἔ τὴν δὲ γῆν ταλαντου- Ταλαντουμένην : ἐν Τιμαίωι 

μένην ἀνωμάλως σείεσθαι μὲν ὑπ᾽ ἐκείνων" κινου- 

μένων δ᾽ αὖ πάλιν ἐκεῖνα σείειν μεταφορικῶς ἀπὸ 

τῶν ζυγῶν" ἐπεὶ τὸ; ξυγὸν τάλαντον λέγεται" καὶ 

ὅ ὑπερταλαντᾶν, τὸ ὑπερβαρεῖν. 

Ταλάντωσις : στῆσις᾽ στάθμησις. 

Τάλαρος : καλαβίσκος" κόφινος. 

Τάλας : ἄθλιος. 

Ταλάσης : ὑπομείνης. 

10 Ταλασίαν : ἐριουργίαν. 

Ταλάσιον : ἐριούργιον.ἢ 

Ταλασιουργία : ἡ τῶν ἐρίων ἐργασία. 

Ταλασίφρονα : ὑπομονητικόν. 

Ταλαιπαθές : ταλαίπωρον. 

1ὅ Τάλεσιν : ἀναλώμασιν. 

Ταλαπείριον : οἱ τραγικοὶ τὸν ταλαίπωρον λέγουσιν. 

Τάλιδος : τῆς μελλογάμου"" οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 

Ταμίαι : ἄρχοντές εἰσιν ᾿Αθήνησιν κληρωτοὶ ἀπὸ τῶν 

πεντακοσιομεδίμνων, οἱ τὰ ἐν τωῖ ἱερωῖ τῆς ᾿Αθη- 

20 νᾶς ἐν ἀκροπόλει χρήματα ἱερά τε καὶ δημόσια 

Φυλάττουσιν᾽ ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ ἀγαλμα τῆς 

᾿Αθηνᾶς" εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι ταμίαι, ἄρχοντες χειρο- 

τονητοὶ ἐπὶ τὰς ἱερὰς καὶ δημοσίας τριήρεις" ὁ μὲν 

ἐπὶ τὴν πάραλον," ὃ δὲ ἐπὶ τὴν τοῦ ᾿Αμμωνος. 

9ὅ Ταμίαι : ἔφοροι: φύλακες" ταμιοῦχοι" διοικηταῖ. 

ΤΤαμίαι: ἀρχὴ τις παρὰ ᾿Αθηναίοις ἦν οἱ ταμίαν" 

ἜΠΊΠΟΙ 1090. α. ἃ. 1 ἐπὶ τὸν 

2 Ταλάσιον : εριουργίον. 3 μεσογάμου 

4. 85}}}. 46]. Ἰῃηἴοὺ λ εἴ ο. Τὰ ἀμμῶνος ἴῃ ἄμμωνος πιυξ, 

Ὑπὸ ΟΊ ΊΦΘῚ 638. 
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δέκα τὸν ἀριθμόν παραλαμβάνουσι δὲ οὗτοι τό τε 

ἄγαλμα τῆς ᾿Αθηνᾶς καὶ τὰς Νίκας, καὶ τὸν. ἄλλον 

κόσμον, καὶ τὰ χρήματα ἐναντίον τῆς βουλῆς, ὡς 

᾿Αριστοτέλης" εἰσὶν δέ τινες καὶ τῶν τριηρῶν 

ὅ ταμίαι, ὡς ὃ αὐτός" ὅτι δὲ καὶ τοῖς τριηράρχοις 

παρείποντο ταμίαι, δεδήλωκεν Εὔπολις. 

Ταμοιεῖον : κοιτῶνα. 

Ταμιεύεται : διοικεῖται" ἀποκρύπτει" φυλάττει. 

Ταμιευόμενον : φυλάττοντα. 

10 Ταμίης : δεσποίνης. 

Ταμισος : πυτία. 

Ταναυφῃ : λεπτοὐφῃ. 

Ταμύναι : πόλις ἐστιν ἐν Εὐβοίαι ἐν τηῖ χώραι τηῖ 

᾿Ερετριέων"" ἔνθα καὶ ἱερὸν ᾿Απόλλωνος, ὡς Αἰσ- 

16 χίνης φησὶ, καὶ οἱ τὰ Εὐβοιακὰ γράψαντες. 

Τὰν : ἑταῖρε, ἢ σύ. 

Τανύπεπλος: ἐπιμήκη πέπλον ἔχουσα' ἐξ οὗ καὶ 

τὴν Φοροῦσαν εὐμήκη εἶναι δηλοῖ. 

Τανύποδας : ταχείας. 

20 Τανύμηκες :" τεταμένην ἔχων τὴν ἀκμὴν; ἢ αἰχμὴν 

ἠκονημένην. 

Τανύπτερος : παρατεταμένα πτερὰ ἔχουσα. 

Τάξαι: τὸ τιμῆσαι" ἐν Νήσοις Πλάτων. 

Τάξασθαι: ταχθήσεται ὡς εἰς πόλεμον. 

2ὅ "Ταξίαρχος : ἡγεμών" στρατοπεδάρχης. 

Τάπητες: ἐπιβόλαια ἢ στρώματα᾽ οὕτως ᾿Αριστοφά- 

νης. 

᾿ς αίων 

2 Ῥτοὸ μ νἱάθίυιν [1588 αἰΐδθγιιπη ἡ, 5ϑεὶ ἤϊπο ἀδιηη, 

3: ἀχὴν ἘΞ Τῃς, ἢ, 190; ς. 4. 



8609 

δὰ - ,ὔ Ταονβθαρύξειν : τρέμειν. 
- -“- ’ὔ 

Τὰ πολλά : ἀντὶ τοῦ, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ ὡς ἐπὶ τὸ 

πλεῖστον. 
,ὔ “-“ “ 

Ταπὶ" κοσκίνωι: λεγόμενον ποιον" τἀληθῆ πάντα. 
- ’ὔ -“ ὃ Τὰ πρῶτ᾽ ἀρίστους παῖδας Αἴγινα τρέφει : παροιμία" 

5 » -“ ᾿᾽ ᾿ , Α “9 4 Ν -“ 

ἐν ἀκμηῖ γὰρ, φασὶ, μεταβάλλουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον 
“- ᾿ 

οἱ Αἰγινῆται ἀπὸ ᾿Αχιλλέως" Πατρόκλου" Αἴαν- 
Ε " 

τος Νιεοπτολεμου. 

Ταραντῖνον :᾿ λεπτὸν καὶ διαφανὲς ἱμάτιον" οὐ πάν- 
΄“ “ ε , . 

10 τῶς πορφυροῦν, ὡς τινες ὑπέλαβον" οὕτως Νικό- 

στρατος. 
- ΓΟ Ὰ Νω “1 διὼν 

Ταραντῖναι βαφαι: παρα ᾿Αχαιωϊ" οἵμαι, τὰ ἀλουρ- 
δι, ἃ Ν ὠς -»"» 7 

γὰ ἢ τὰ ἀπὸ τοῦ ὀστρέου. 

Ταρβεῖ : φοβεῖται. 
»ἥ “ , ͵ Ἄ , 

1ὅ Ταρβεῖ : καὶ τάρβος" εὐλάβεια" φόβος. 
΄ ΄ ᾿ ὔ ᾿ “ ε Ν Ἦ 4 , 

Ταριχεύειν᾽ ταριχεύσειν: ὥσπερ οἱ τὰ Ὀαὐ τέμνοντες 
ΜΠ 5 , ᾿ ἢ ἊΝ γὴωΣ 

καὶ μέλλοντες ταριχεύσειν᾽ σημαίνει δὲ καὶ τὸ ξη- 
“ 

ραίνειν." 
’ὔ ’ὔ ὔ 

Ταριχεύει : τήκει" ξηραΐνει. 
, Α Ἀ ,ὔὕ 

20 Ταρροί: τἄλαροι καὶ ταρσοι! καὶ τὰ πλατύσματα 
- δέ νό δε ιν , δ ᾿ Ὁ, 

τῶν κωπῶν" καὶ αὐτὸ τὸ πτέρωμα' καὶ Θουκυδί- 
[τέ 

δης οὕτως. 
7 κ ᾽ - - ΓῪΣ Ἀ ἣν» «“᾽ “ 

Ταρσοί: τὰ ἀγγεῖα τῶν τυρῶν᾽ καὶ τὰ ἔξω τῶν 
- ᾿ -" -“ , 

κωπῶν" καὶ ταρσοῖς᾽ πτεροῖς ἄκροις. 

2 "Τάρπη: κόφινος. 

Τὰπι, 5ὶς. 5. τεῖ ῬΤΙΠΊΟ. 

3. ἀχαιων 4 χὰ 

5. «-γειὶ 6 καὶ ΟΠ). 
3κ ᾿οσ, ἐμ]. δ 1, 

Ρλοί. 4. 6 
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Υ ,ὔ ᾿ » ͵ Δ Ἀ ὔ “ δά 9 Δ ᾿ 

Ταρσὸς : ἐκ μέρους ἢ τὸ πλᾶτος τοῦ ποδὸς᾽ ἢ τὸ 
5 “ ’ 
ἄκρον τῆς χειρός. 
’ Ἁ ’ ο 2 

Τάρρωμα : τὴν κωπηλασίαν" οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 
, , “-υ Τάρταρος : ὃ κατώτερος τοῦ “Αδου τόπος. 
, πο Ρα ᾿ δ τὺ , “ " 

ὃ Τάρταρον: τὸν περὶ τὰ νέφη τόπον οὕτως λέγουσι 
Ἀ "»" 

περὶ ψυχῆς. 
’ Ξ , τυ. Ν ἈΝ 3) “ 

Ταρτημόριον: δίχαλκον᾽ ὁ γὰρ χαλκὸς ὄγδοον τοῦ 
“ς "“" Ν -“ : ὀβολοῦ" καὶ ταρτημοριαῖον' τινὰ καλοῦσιν, οἷον 

, 
διχάλκου ἄξιον. 

,ὔ μ « » " ,ὔ , 
10 Ταρτησία μύραινα : ὡς ἐκεῖ γινομένων μεγίστων. 

ἘΠῚ Ξ ὙΡΥΜῊ 
Τασις : Ἐκτασις" καὶ ὄρομος. 

, ! 4 , 
Ταντάλου τάλαντα : πλούσιος ὁ Φρὺξ Τάνταλος δια- 

βεβόητο, Πλουτοῦς καὶ 4ιὸς λεγόμενος" κέχρηται 
Ν -“" ΄ Χ.» ’ 5 [ΕΞ , ΝῊ 

δὲ τη παροιμία καὶ ᾿Ανακρέων ἐν γ᾽ γέγονε δὲ 
Ἀ Ν ἢ ν “ 

1 παρὰ τὸ ὄνομα τάλαντα᾽ ὡς καὶ παρὰ τωϊ κωμι- 
“ ΕΣ Ξ Ν , , 

κωϊ εἴρηται. (ΤᾺ Ταντάλου τάλαντα ταντα- 

λίζεται. 
᾿ ᾿ Ἶ , -“ 

Τὰ Σαμίων ὑποπτεύεις : αὕτη λέγεται ἐπὶ τῶν 
Α λ - ,ὕ 

δεδιότων τινὰς ἀνηκέστους κακῶν προδοσίας" παρ" 

20 ἢἤλθεν δὲ ἀπὸ τῶν γενομένων ὑπὸ. ᾿Αθηναίων εἰς 
, 5 “ οι Ν 5 , ε» - 

Σαμίους αἰκισμιῶν" ἑλόντες γὰρ αὐτοὺς οἱ ᾿Αθηναῖοι, 
Ἁ Ν » ,ὔ ᾿ ΦΑ "» " ’ὔ 

τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ ἔστιξαν τηῖ καλουμέ- 
γυ δΣ ἮΝ , Ρ- 

νη Σαμιηῖ, ἥ᾽ ἐστιν εἶδος πάθους Σαμιακοῦ" ἀνθ᾽ 
κ᾿ , Ν “ 

ὧν καὶ οἱ Σάμιοι τοὺς ἁλόντας" μετὼ ταῦτα ᾿Αθη- 

ῷῦ ναίους ἔστιξαν. 
4 “ Υ͂ 

Τὰ τῶν φόρων κρείττω παροιμία ἐστι λεγομένη 
Ἀ “ ,ὔ , κι Ὁ 7 

κατὰ τῶν πλείω ᾧερομενων ὧν ηδικησαν. 

τς μέον 2 τὰ οἴη. 3 ἣ οἵη. 

Ἔ Της. τας ἔ, 1380. ο. 4. 4 κων, ἴιππι πλοίωι 
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7 ", ΄ὔ 

Ταυρέας : ὄνομα κύριον. 
“ ἈΝ “ »Ὰ “ 

Ταῦρον : τὺ γυναικεῖον αἰδοῖον. 
, κ Ῥ»ῃ- -- 7ὔ 

Ταυροπόλον : τὴν "Αρτεμιν ὅτι ὡς ταῦρος περίεισι 
, - ,ὔ »' μςἷ , , 

πάντα᾽ ὡς ᾿Απολλόδωρος" Ἴστρος δ᾽ ἐν γ ᾽᾿Αάτακ- 
«“ “ ,ὔ 

ὃ των, ὅτι τὸν' ὑπὸ Ποσειδῶνος ἐπιπεμφθέντα ἱἽἹππο- 
μΜ “-“ » ,, “Ψ. 44. -“ τ εὖ Φ 

λύτωι ταῦρον ἐξώστρησεν ἐπὶ πᾶσαν γῆν" οἱ δ᾽ ὅτι 
5»} " -Ν 
ἔβαλεν, διὸ καὶ ταυροβόλον᾽ καὶ ᾿Αληνᾷ ὃὲ Ταυρο- 

, μ ͵ Ἶ ᾿ “ -" βόλος ἐν "Ανῆρωι ὃ γὰρ ἴΑνιος δοὺς ταῦρον τοῖς 
[2 αἰνὰ “ Δ “ Ν μ 2: 

᾿Ατρείδαις, ἐκέλευσεν ὅπου ἂν ἐκ τῆς νεὼς ἀλληται, 
΄ Ξ “ ᾿ ΄, Ξ ἊΝ 

10 ἱδρύσασθαι; ᾿Αθηνᾶν: οὕτως γὰρ εὐπλοήσειν" ὁ δὲ 
ΕΣ Γ » , 

ἐν ᾿Ανῆρωι ἐξήλατο. 
,ὔ Ν ΄ “- ΄“- 

Ταυροῷαγον: τὸν “Πιόνυσον Σοφοκλῆς ἐν Τυροῖ᾽ ἀντὶ 
-ῳῃ͵ -“ ἈΝ - ὔ ΜΔ ΄- ἽΝ ἂ 

τοῦ ὅτι τοῖς τὸν διθύραμβον νικήσασι βοῦς ἐδίδοτο 
ΕΝ Ν ΕῚ ᾿ ᾽ ᾽ μὴ ῃ 4 4, ἈΝ Γ΄ “- ͵ὕ 

ἢ τὸν ὠμήστην, ἀῷ οὗ καὶ ἐπὶ τὸν Κρατῖνον μετή- 
- ΄ ᾽ ΙΑ 9 15 νεγκε τοὐύνομα Αἀριστοφάνης. 

, " ΄ Σ ᾿ ι " 
Ταυτάζειν : στραγγεύεσθαι" ἐπὶ πολὺ διατρίβειν ἐν 

-" 3 -᾿ πον , 

τωῖ αὐτωϊ᾿ ὁτὲ ὃὲ φροντίζειν. 
-“ ’ , ΕἸ ἈΝ -“- ΄ “- 

Ταῦτα πράσσων φάσκ᾽ ἀνὴρ οὐδὲν ποῶν : Κρατῖνος 
“ Ξ « Ν , 'ν. Ἢ “- Ὶ 7, 
Ὥραις" ἡ γὰρ παροιμία ἐπὶ τῶν μηδὲν ποιούν- 

εχ α. 
ει. “ ΄ “ Δ Ο 

Ταύτη : τούτου ἕνεκεν ἢ οὕτως. 

ἽΤαυτοεπεῖν : ταυτολογεῖν. 
,ὔ ’ δ 7 

Ταυτότητος: ἀπαραλλακτου Φύσεως. Ι ἐν 
, δ Α Ἀ Α “- ἤ “- 

Τάφος : καὶ τὸ παρὰ τοῖς θύταις σημεῖον. ᾧ 

35 Ταφρεῦσαι : διορύξαι" περισκάψαι. 

1 τῶν 5. ἀλλητεὶη ἄλητε τη, 

5 : ἡ ν 
3. θε Ἰὴ θαι βίας τη. “ στρατεύεσθαι (γ ε]1ι34.) 

5. ποὼν 5106 ι, Ἔ Της. ἢ. 130. ς. 8. Ταυτοἐπεῖν (51ς) 

6 Ῥῃμιο ους, υἵ ρεῖο ; ἴχπὶ φύσει 
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ῇ τ Ἂ, Ν Ὁ 3) 
Τάφρος : τὸ περὶ τὸ τεῖχος ὄρυγμα. 

-» [ Τάχα : ἀντὶ τοῦ ἔπειτα᾽ οὕτως ᾿Αναξανδρίδης- 
Τά αἱ Ἶσ ἊἋ ͵ “Ὁ δ᾽ ἃ 

ἄχα: ἴσως ἢ ταχέως ἢ τυχόν. 
, Ε ν ᾿ ἽΦΕΎΕ 

Τάχας :᾿ τοὺς καταστοχασμοὺς παρὰ τὸ τάχα 
“ 

ὃ οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 
“ὡ ἝΝ Ἁ “ , Ἐπ ᾿ - ΩΣ 

Ταχὺ: ἄντι τοῦ ταχέως" ἔστι παρὰ πολλοῖς τῶν 

παλαιῶν. 
Ἂ" , 

Ταχυβάμονας ὅρκους : ᾿Αρίσταρχος κατὰ ἀντίφρασιν 

ἀκούει," ἀντὶ τοῦ βραδεῖς" βέλτιον δὲ τοὺς ἐν ἑτέ- 
τ , δρναι ὧν “ κ ΠΥΡῚ ΄, 

10 ρωι τινὶ γινομένους νοεῖν᾽ ἀβλαβεῖς γὰρ οἱ ἐπιορκή- 
« ΄ , 

σαντες ὅθεν καὶ παροιμία ᾿Αφροδίσιος; (γὰρ) 
“ , 
ὅρκος οὐκ ἐμποίνιμος. 

Ταχυναυτεῖ: ταχέως πλεῖ. 
Ἁ “" ἥν “ " "΄ ΓῚ ἢ ᾿ 

Τὰ ὠτὰ ἐπὶ τῶν ὠμῶων Ἔχοντες: ἐπισείοντες τὴν 
4Φ ἃ - 

15 κεφαλήν ὃ ποιοῦσιν ἐκλελυμένοι. 
΄ 

Τέγγει : βρέχει" μαλάττει. 

Τέγγεσθαι : εἴκειν" ἐνδιδόναι. 

Τέγξω : βρέξω. 
θέ -ΑΣ Ν “-““ἠ,χ᾿ 5» 7 Ξ ἔνθ Ν᾽ δ δ 

Τεγχθέντων : ἀντὶ τοῦ εἰξάντων᾽ ἔνθεν καὶ ὁ ἄτεγ- 
. ἥς , 20 κτος" Πολιτείας β΄ τὸ μὴ τέγγεσθαι ὑπὸ κακο- 

δοξίας. 
, ἢ " Ἀ ε μον ας “ἐξ , ᾿ ᾽ 

Ἴεγος : στέγη ἡ ὑπερῶον" δωμάτιον" οἰκεία προσ- 

νοεῖν. 
ΒῚ 6 ,ὔ ᾿Ξ 3 , 

Τεθηγμένον : ἡκονημιένον. 

25 Τεθηλότα : θάλλοντα. 

χ 
ι τυ 52. Δεοςρηΐ, οηι. 

3. δ βίαϊτπη αὐ πα, Τοτα γὰρ ομ!. 

ἈΞ [ῃς, ἔ, 180. ο. 4. 
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Τεθημμένον : συγκεχυμένον᾽ τετυφλωμένον. 

Τέθηπα : καταπέπληγμαι. 

Τεθηπότες : ἐπτοημένοι" δειλιάσαντες. 

Τέθμια : νόμος. 

ὃ Τέθνασο : προστακτικόν. 

Τενθεία :' γαστριμαργία πολλή. 

Τεθολωμένος ἡ καὶ ἐπὶ χαρᾶς" Φερεκράτης Μυρμη- 

κανθρώποις᾽ Γελῶντα καὶ χαίροντα καὶ τεθολω- 

μένον" καὶ ἐπὶ λύπης Ὑπὸ τῆς ἀνίας ἀνεθβολοῦθ᾽" 

10 καὶ καρδία. 

Τέθριππον : ἐκ δ᾽ ἵππων ἅρμα. 

Τεθυκώς : εὐχαριστήσας. 

Τεθυμμένος : ὑπὸ πυρὸς ἐκκεκαυμένος" ἢ κεκακω- 

μένος. 

15 Τεθυωμένοι : τεθυμιαμένοι" εὐώδεις. 

Τέθωται: τεθοίνηται. 

Τεικτούς : χρηστούς. 

Τείρει : καταπονεῖ. 

Τειχήρεις :" τετειχισμένους. 

20 Τέκεα : τέκνα. 

Τεκμήριον : ἀληθινὸν σημεῖον. 

Τέκμωρ: τέλος" μόρον" θάνατον. 

Τέκος : τέκνον. 

Τεκταινόμενος : κατασκευάζων. 

5 Τεκτήνατο: κατεσκεύασεν. 

Τέκτων : κοινὸς τεχνίτης" ὁ λιθοξόος" καὶ ὁ τῶν 

ξύλων. 

: 
1 Τεθ ία (ῬΊμΝο Τεθνία 5361].) 5. θὼ ρυῖηιο 
3. ἀνεβόλου δ᾽ Ὁ χεί Ρηηιο. 
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Τελαμών: ὁ ἀναφορεὺς τοῦ ξίφους (καὶ) τῆς ἀσπί- 

δος. ' 

Τελέθει : γίνεται. 

ἘΤελέθουσι : γίνονται" βάλλουσιν. 

δ Τέλλει: ἐπιτέλλει"" ποιεῖ. 

Τελενικίσαι : ἐν Σεριφίοις᾽ τὸ κενῶσαι" ἀπὸ Τελενί- 

κου τινὸς, ὡς τὸ εἰκὸς, πένητος παντελῶς" καὶ 

λέγεταί τις Τελενίκειος, ἠχὼ, ἐκ μεταφορᾶς ἀπὸ 

τῶν κενῶν ἀγγείων. 

10 Τέλεον: καὶ τὸ τέλειον τελείους τοὺς γεγαμηκό- 

τας καλοῦσιν, καὶ τελεωθῆναι, τὸ γῆμαι. 

Τελμῖνα καλοῦσι τὸν ἐκ τῶν τελμάτων πηλόν. 

Τελεσθήναι: τὸ ἀναλωθῆναι" οὕτως ᾿Αντιφῶν. 

Τελεσῷόρος : τέλειος μάντις" ἐγγαστρίμυθος. 

16 Τελετή: θυσία μυστηριώδης. 

Τελευτῆσαι: τελέσαι. 

Τελθεῖν : ἐν ὠδηΐ τέρπειν. 

Τελισκόμενος : τελειούμενος" πληρούμενος" ἐνθου- 

σιών. 

20 Τέλμα : τόπος πηλώδης ὕδωρ ἔχων. 

Τέλματα: τὰ πηλώδη καὶ τελευταῖα τοῦ ὕδατος ἢ 

βάθρα" ᾿Ισαῖος δὲ εἶπεν τὰ γεωργήσιμα χωρία. 

Τέλος : ἀρχή" πρᾶξις" τέλος καὶ τὸ διδόμενον τοῖς 

βασιλεῦσι" τέλος καὶ τὸ δαπάνημα᾽ ὅθεν καὶ πο- 

25 λυτελὲς, τὸ πολυανάλωτον᾽ τέλος καὶ τὸ πέρας, καὶ 

ὁ γάμος" ὅθεν καὶ τὰ προτέλεια. 

Ἰ καὶ ΟΠ. ἅε Τῃς͵ ἢ, 191. ς. 1. 
3 δ. 86626]. τιος ῬΓΙΠΊΟ, 

Φ .ἧς 
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Ἶ κατέχοντες ξ΄ στά- 
“ “ ’, 

Τελμισεῖς : οἰκοῦσιν ἐν Καρίαι, 
΄ς-“ , . δια ᾿Αλικαρνασσοῦ, ὡς Πολέμων Τελμισὸς δὲ 

πόλις ἐν Λυκίαι, ἀπὸ Τελμισσοῦ τοῦ ᾿Απόλλωνος 
Ἀν “ τ μ᾿ ᾽ὔ : 6 , να » ’ ΕῚ 

καὶ μιᾶς τῶν ᾿Αντήνορος' θυγατέρων, ηΐ ἐμίγη εἰς 
2 . πὰ “ 3 ὅ σκύλακα μεταβαλών διὸ καὶ τερασκόπον᾽ αὐτὸν 

5 ᾿ « ΄ "» , 4 

ἐποίησεν, ὡς 4ἰιονύσιος ἐν Κτισεσιν. 
“-“ , 

Τελοῦντα : τεταγμενον." 
- ὌΝ ᾿' ,ὔ 

Τελχῖνες : πονηροὶ ὀαίμιονες" Φθονεροί βάσκανοι. 
’ ΄ -“ 

Τελχιταίνει: ἀντερίζει" σκληροτραχήλει. 
6 ἂν ΧΟ Ν , ᾿ 10 Τεμένη : ναοί ἱερά ἢ τὰ ἀφωρισμένα κατὰ τιμὴν 

“ 

χωρία. 

Τέμνειν : πείθειν τιμᾶν ἡγεῖσθαι. 
τέ “ ν - τ ε “ μ᾿ ω Χλ, 
Ἔμνουσι φάρμακον: τιμῶσιν ἡγοῦνται" οὕτως ἄλ- 

λοι τε καὶ ἹΙεροκλῆς. 
-“ ’ - 18 Τέμπη: τὰ μεταξὺ τῶν Θετταλίας ὀρῶν περὶ τὸν 

ν. ν᾽ ὶ 
θλυμπον καὶ τὴν "Οσσαν στενά" καθόλου δὲ καὶ 
5" -“ ἣΦ ταὐ ᾿ , μυ , 

ἐν πᾶσι τοῖς ὄρεσι" στενόταται διεκβολαί. 
,ὔ 

Τέμπλα : ἐπίσημα. 
’ὔ ’ὔ 

Τενάγη : διάβροχοι' κάθυγροι τόποι" πηλώδεις" πε- 
Ἂ Ἁ “ 

20 λάγη᾽ ἢ ἰλὺς, ἐπιπολάζοντος ὕδατος οὐ πολλοῦ, 
᾿ ’ 5 ’ - σ» 

καὶ βοτάνης ἐπιφαινομένης τῶ ὕδατι. 
“-- - “ 

Τέναρος : κακοῦργος" συκοφάντης. 
"», , -" 

Τενέδιος" ἄνθρωπος : Κύκνον τὸν Ποσειδῶνος, γενό- 

Φ Τὴ: ρείαι (8:6)}1..181. ο. 9. 

᾿ τί ΡΓΙμΟ. 2. σ ροϑίεα δπά. 
ὁ τίη Ππταγα ; τὰ πη τὸ δηΐθ σκόπον Δ αι, [ογβαῃ ἃ πη. ΡΥ. 
ὁ χτήσεσιν 5. -μένα 
6 ῃ εχ οἱ 5ίἰδίιπη [ασίιυμη. 7 ἄσσαν ΡΓΊΠΠΟ. 

Τεναίδιος, εἰ ἴῃ 5644. ΒΕΙΏΡΕΓ ἀ! ΡΓῸ ε- 
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’ , -“ ’ 

μενον πατέρα" ἩΗμιθέας καὶ Τέννου, ἐπιγῆμιαι τού- 

τοις καὶ κατηγορηθῆναι τὸν Τέννην ὑπὸ τῆς μη- 
-“ « “ Ι » {ὌΝ ’ ἊΝ ΄ 

τρυιᾶς ὡς πειρῶντα' αὐτήν πεισθέντα δὲ Κύκνον 
, , - εἰς λάρνακα βάλλειν τὸν νεανίαν" ἑλομένης δὲ τῆς 

Ἡμιθέας συγκινδυνεύειν τωῖ ἀδελφωῖ, ἑκατέρους 
,ὔ ἐν τόσος , δνὺΣ ἷ ὧν κ 7, 

κατεπόντωσεν᾽ ἡ ὃὲ λάρναξ ἠνέχθη ἐπὶ τὴν πρό- 
“ 

τερον καλουμένην Λευκόφρυν, ὕστερον δὲ Τένεδον 
ΕἸ ἃ - ΄ , 

ἀπ᾽ ἐκείνου" ὃς᾽ καὶ βασιλεύσας τῆς νήσου, ἐνομιθέ- 
-“ ΡΥ “ 5 

τησεν τοῖς τὰ ψευδὴ κατηγοροῦσιν ὄπισθεν παρε- 
, ὦ Ζ, , τ , ε 3 

στάναι τὸν δήμιον πέλεκυν ἐπηρμένον, ὡς ἔλεγχ- 
, “- 5 “-  ἷΝ ΟΝ οΝ » θέντας παραχρῆμα ἀναιρεῖσθαι" ἀπὸ δὲ τοῦ φοβεροῦ 

, ἜΜΕΝ " ἢ " Α θεάματος ἐκείνου λέγεσθαι, Τενέδιος ἄνθρωπος 
3, Ἵ “ ε ᾿; ΡΝ - - Ν 
εἴρηται οὖν ἡ παροιμία ἐπὶ τῶν φοβερῶν τὰς 

ὄψεις. 

1ὅ Τενέδιος ξυνήγορος : ἀπότομος" δύο γὰρ πελέκεις" ἐν 
5 ᾽ὔ -“ ἴδ Ξ κ ’ τ Δ 

ἀναθήμασι τιμῶσι Τενέδιοι" καὶ παροιμία, Τενέδιος 
Δ ο Ν ΄ 

πέλεκυς" ᾿Αριστοτέλης μέντοι, ὅτι βασιλεὺς Τενέ- 
ὃ ᾿ , ὃ 4 Ν » ὃ “ θέ 

ιος μετὰ πελέκεως δικάζων τὸν ἀδικοῦντα εὐθέως 
’ὔ διω - Ὁ 5", 

ἀνήρει" ἢ ὅτι ᾿Ασσερῖνα τύπος ἐν Τενέδωι, ἔνθα 
7 3 ᾿ ,ὔ Ν , ᾿Ν ὴ 

ποταμίσκος, ἐν ωἱ καρκίνοι τὰ χελώνια διηρῇρω- 
» -“ " Γ' 5 -ς ΓΙ 

μένα ἐπὶ πλεῖον ἔχοντες καὶ πελέκει ἐμφερῆ" ἡ 
’ ’ , Ἁ Α 

ὅτι βασιλεὺς τις νόμον θεὶς πελέκει τοὺς μοιχοὺς 
»"» "“ “ 77 “κω 

ἄμφω καρατομεῖν" καὶ ἐπὶ τοῦ υἱοῦ ἐτήρησεν τοῦτο" 
Ἀ δ, "» , 9... " Ν “ 9 «' 

καθὸ καὶ ἐν τωῖ νομίσματι εῷ οὐ μὲν πέλεκυς, εῷ 
ΜΝ Δ. 2 ,’ Ι] εν» » ͵ ν οὐ , 

οὐ ὃξΞ ὁυο πρόσωπα ἐξ ενὸος αὐχενοφ" οἱ ὃ ὅτι Τέννης, 

ἘΠΕ 9 Ὁ ΣΣ κοντὰ ΡὈΥΓΠΠΊΟ. 
ἦ χκαπετόντοσεν (510) ργπ)ο. . ὡς ρεϊπιο. 

4 -χὺς ῬΓΠΊΟ, 5. χι ῬΥΠ|ο, δὲ ΠΊΟΧ. 
6 -ρηῖ ΘΙ 15. ΕΣ. 
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δ’ ἃ' ἔπαθεν ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς, μετὰ πελέκεως 
Ν ΝΟ “α8 ΡΥ 

τας Φονικας ξκρινε ὀικας. 
΄ ᾿ , 

Τενθεύς : ὁ Πενθεύς" παρ᾽ “ΕἙκαταίωι.᾽ἢ 
, , ὃ , , 

Τένθης : λίχνος" καὶ τενθεία, ἡ λιχνεία. 
͵ ᾿, --ἰ ΄- ’ , 

ὃ Τενέδιος πέλεκυς : ἐπὶ τῶν ἀποτόμων" Τέννης γὰρ, διὰ 
“ Ν » ΄“ δ , 

τὰ τῆς μητρὺς αὐτοῦ ψευδῆ κατηγορηθέντα, ἐνομιο- 
’ ,ὔ -“ , -“ 

βέτησεν ἐξόπισθεν τοῦ θανάτου κατηγοροῦντος ἵσ- 
4 .ἢ ΄ - " 3 “ 

τασθαι τινὰ ἔχοντα πέλεκυν" τὸν δ᾽ ἀδικεῖν γνωσ- 
, ’, ’ 

θέντα τούτωι παΐίειν. 
Ὑ , -“ 

10 Ταινίαι : ζῶναι. 
Δ ὡς “Ἑ ΄ 

Τένθης : ὁ γαστρίμαργος. 
, . “- 

Τένοντας : τραχήλους" τὰ διατεταμένα νεῦρα. 
, Γ ’ . Ἁ ’ , ΕΣ ἊἋ Τέρας : παράπλασμα' παρὰ φύσιν τεχθέν᾽ ἢ ση- 

μιξῖον. 
7] δ, ’ὔ 

15 Τεράστια : σημεῖα θαύματα. 
΄ “- ’ “ 

Τεραίξεις 1 ἀντὶ τοῦ τερατεύη᾽ οὕτως Πλάτων. 
΄ , ’ 

Τέραμνον : ἁπαλόν ἑψανόν᾽ καὶ ἀτέραμινον, τὸ 
, ΄“ 

δυσέψανον᾽ οὕτως Πλάτων. 
΄ ’ , Τεράμων καὶ ἀτεράμιων : καὶ τεραμον τὸ ἑψανόν" λέ- 

ἊΝ Δ σὺ “Γ ον ΡΞ ΠῚ “- ᾿ ΄ 

30. γουσι δὲ καὶ ὕδωρ οὕτως" ὡς τὸ" τῆς Αρεθούσης 

ἐν Χαλκίδι. 
διό ὰ ΓΝ δ , ἌΡ ῸΥ, Τε:ρμέρια : τὰ μεγάλα Τέρμερος γὰρ καὶ Δύκος θη- 

γος Ἀ ἄς ͵ὔ ες ΝΝ , , 

ριώδεις καὶ λησταὶ ἐγένοντο καὶ ὁ Τέρμερος πόλιν 
3 » Ἔ Ἀ - Μ δί, ͵ ε δ Ε ’ 

ἐν ἄκραι τινὶ τῆς Μυνδίας κτίσας ἑαυτοῦ ἐπώνυμον, 
- ΄“- ’, “ 

235 ἐντεῦθεν ἐλήστευεν ὁρμώμενος. 

; Ξ - δ᾽ Ὦ , 
οτι γξυνησαι οι ἐχατερῶι 

35 Τεραΐζεις ἢ ἔπῃ6 Γ 139. Ὁ. 

4 χαλκιδι τὰ μ. τῇ. ργ. 8ε4 ριμοία εἴ νοσεπὶ Τερμερεια 
(510) ἸΒ6 γ1Σ τη. 8Π||4. 

Ριμιοί. 4 Ὦ 
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’ ’, Τερατία : ψευδολογία. 
,ὔ “ 

Τερατίαι :" ψευδολογίαι" οἱ θαυμαστὰ καὶ παράδοξᾳ 
μυθεύοντες. 

’ μ, , ΑΞ ,ὔ 

Τερατοσκόπος : μάντις" τερατουργός" θαυματοποιός. 

ὃ Τερατώδη :" παράδοξα. 

Τέρεν : ἁπαλόν. 
,ὔ 

Τερετίζομεν :ἢ τὸ αὐτὸ μέλος ἀδομιν. 
, " ἀνλιοδ, ὧν ὦ “ἃ ὧν 3, . 

Τερετίσματα : ὠδαὶ ἀπατηλαί ἢ ἀσματὰα ἔκλυτα 
ἢ » Ν “-“ “ , ΩΝ “-“ δ 

ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ τέττιγος ἡ τῆς χελιδόνος. 

10 Τέρετρον : τρυπάνιον. 
ᾳ ’ὔ 4 “-“- ’ὔ 

Τερηδών : σκώληξ ξυλοτρώκτης" οἰκῶν ἐν ξύλωι.- 
ή Γ. ΨῚ ε ἔσω 88 , ’ » 

Τερθρεία 1 ἡ λεπτολογία᾽ ἔστιν γὰρ τι σχοινίον ἐν 
ΒΞ , ι ἃ -“ 

τοις πλοιοις λεπτὸν, ὃ καλεῖται τέρθρον" Φασὶ δέ 

τινες τὰ ἄνω τρημάτια" τοῦ ἐπὶ τωῖ ἱστωϊ" ὀρ- 

15 γχάνου, ἀφ᾽ οὗ ἤρτηται τοῦ ἱστοῦ ἡ κεραία" ἄλλοι δὲ 
, ᾿Ὶ -" ΄ 

τερθρείαν Φασὶ τὴν φλυαρίαν τὴν ἐν τοῖς δύο μέρεσι 
, , ΤΗΝ ἊΝ, " μ Ἁ 5 ’ 

καλουμένην μάχην" οἱ δὲ, ὅτι ἔθος ἣν τοὺς ἐφήβους, 
ΩΣ ’ὔ ᾿ 

μετὰ τὸ γενέσθαι περιπόλους7 τῆς χώρας, στρα- 
΄ ἘΥΡΡ , , Ὶ κ , Η 

τεύεσθαι μὲν εἰ συμβαΐη πόλεμος" μὴ μέντοι μετὰ 
“ ΄ -" 

90 τῶν ἄλλων," ἀλλ᾽ ἰδία ἐν μέρεσι τοῖς ἀκινδύνοις 
-“ ᾿ 3 5.ἃ Ἁ ’ “ Ἀ " 

τῆς μάχης" δι᾿ ὃ τὴν στρατείαν καλεῖσθαι τὴν ἐν 
-" ’ 

τοῖς μέρεσιν σημαίνει καὶ ἀπάτηι καὶ περι- 
΄ 8 ἐργίαι. 

, , ΑΡΝΝ ᾿ ͵ 
Τέρμα : τέλος" ὅρος ἡ καμπτηρ. 

᾿Ἴα;ρ. 5 ἱδει 3 «μαι 

4 Τεθρία εἴ τιοχ τεθρίαν, 8ε4 τέρθρον. 

ὅ τριμμ. 4} 
6 Ἰστρῶι εἴ πιοχ ἴστρου, 564 101 ἱστοῦ [ἀοίμπη. 

7 χλοὺς ρτίπιο. Δ [ηο. λων ἔ, 18, ε. 2. 

περἰεργείαι; 1. 6. περιἐργείαι 
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Τερματίζεται : τελειοῖ. 

Τέρπεσθον : τέρπονται δυικῶ. 

Τέρμινθος : ἐμφερὲς λινωῖ φυτὸν, ἐξ οὗ πλέκεσθαι 

φασὶν ᾿Αθήναις ὁρμιὰς χρειώδεις ἐς τὰ πάντα καὶ 

Ὁ πρὸς ἀλεξιφάρμακον. 

Τερπικέραυνος : ὃ τοῖς κεραυνοῖς" τερπόμενος. 

Τερπωλήν : τέρψιν. 

Τερποτράμις : ἡ τῶν ᾿Αφροδισίων τέρψις" οὕτως Τη- 

λεκλείδης. 

10 Τεταρτημόριον : τὸ δ' μέρος τοῦ ὀβολοῦ" τουτέστι 

χαλκοῖ δύο" καὶ γὰρ ὃ μὲν ὀβολὸς ὀκτὼ χαλκοῦς 

ἔχει" τὸ δὲ δ΄ αὐτοῦ δῆλον ὅτι δύο χαλκοῖ εἰσιν. 

Τετάφατε: ἐθάψατε. 

Τετελεσμένον : μεμιασμένον. 

᾿ 1 Τέτευκται : κατεσκεύασται. 

Τέτηκα : ἔτηξα᾽ ἢ ἐτάκην. 

Τέτλαθι : ὑπόμεινον. 

Τετληκώς : ὑπομείνας. 

Τετραβάμων : τετράπους. 

20 Τετράδι γέγονας : ἐπὶ τῶν ἄλλοις πονούντων" καὶ γὰρ 
ἈΝ νυ Ε Ὃ» “ 

τὸν ᾿Ηρακλέα τετράδι γεννηθέντα Εὐρυσθεῖ ταλαι- 
ξὰ Η , ν ΝΥ ε -“ 

πωρῆσαι' Φιλόχορος δὲ αὐτὴν" καὶ ἐπὶ “Ἑρμοῦ 
’ ’, -" Ἂχ “ Ἁ 

δύνασθαι λέγεσθαι" διατεθεῖσήαι ὃὲ Ἡρακλεῖ τὴν 
ε ’ 5 ’ ᾽ ῇ Α , 4 ἡμέραν ἐν ταύτηι εἰς θεοὺς μεταστάντι. 

ὔ Γ΄ , ’ 

28 Τερμέρια κακά : περὶ Καρίαν χωρίον Τερμέριον κα- 
-“ ΨΚ ε ΄, μ᾿ ’ὔ ᾿ ΝᾺ 

λείται οἱ ξεχρώντο οι τυρᾶννοι ὀεσμωτήριωι το ὁε 

ἐ ἀβθ, ποὴ 49. Ῥοιβ. τος. οπι. α. 5 κακοῖς ἴῃ. ΡΓ- 
5, χω ἘΠῚ, 1.55 δ. 8. 

Φ «τῆι (β816) 
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, » Ν ’ " ᾿ » χωρίον ἐρυμνὸν τυγχάνον κεῖται μεταξὺ Μόύλου καὶ 
“πε “ "“ “ὦ Ἷ Ἢ 

᾿Αλικαρνασσοῦ τῶν δὲ ἀπ᾿ αὐτοῦ ληϊζομιίνων᾽ 

δυσαλώτων τυγχανόντων, λεχθῆναι τοῦτο. 
᾿ , μι 52λ2 , ΩΝ ὄν. ἶἷς- 
Τεταμένον Φῶς εὐθὺ" οἷον κίονα : τὸ οὐράνιον λέγει 

ὅ τὸ γὰρ συνεχὲς τὴν ὑποφορὰν τὸ ὑπόζωσμα τοῦ 
, ἃ »Ὸ 5) δι χὰ, οἱ 3. 5 -» ἘΠῚ“ Μ 

κόσμου" κατ᾽ ἄκρα δ᾽ αὖ διήκων ἐπινοεῖται ὃ ἄξων 
ὑθὺ ὌΝ Ὁ ᾿, ῦ ὀοθόν" Ν Ν νος δὴ “ , - 

εὐθὺ δὲ ἀντὶ τοῦ ὀρθόν τινὲς τὸν ἄξονα τοῦ κόσμου 
: ὅν ἣν ᾽ 

οἱ ὃὲ κύλινδρόν τινα πυρὸς αἰθερίου περὶ τὸν ἄξονα 
) 
ὄντα. 

,ὔ ε , Ἀ ε νυ Γ ,ὔ 

10 Τετρακόσιοι : οἱ τετρακόσιοι πρὸ ἑπτὰ ἐτῶν κατέ- 
“- ΄ 3. 9 , “ Ι 

στησαν τῶν λ΄ τυράννων παρ᾽ ᾿Αθηναίοις, οἵτινες 
.- “" τ τέσσαρας μῆνας ἥοξαν τῆς πόλεως. 

Τετρακτύς : οἱ τέσσαρες ἐγοῦν ἡ τετράς. 
χουν , “- ΒΩ “ ’ Ξ 

Τετραρχία : τεττάρων μερῶν ὄντων τῆς Θετταλίας 
έ ᾿ -" , Ν 15 ἕκαστον μέρος τετρὰς ἐκαλεῖτο᾽ ὄνομα δὲ Φησὶν 

εἶναι ταῖς τέτταρσιν Θετταλιῶτιν Φθιῶτιν" 
“ - .6 , 

ΠΙΕελασγιῶτιν" ᾿'Εστιαιῶτιν"" καὶ ᾿Αριστοτέλης ἢ δὲ 

ἐν τη κοινηῖ Θετταλών πολιτεία ἐπὶ ᾿Αλεύα τοῦ 

Πύρρου διηρῆσθαι7 φησὶν εἰς τέτταρας μοίρας τὴν 
᾿ Αἴ ὅν , ᾿ 

20 Θετταλίαν εἴη ἂν οὖν λέγων ὃ 4ημοσθένης τὴν 
, Ἅ ! 

τετραρχίαν. 

Τ' (ζειν :ὃ οἷον ἐπὶ τετάρτωι μέρει ποιεῖν τι᾿ οὗ ετραχίζειν :" οἷον ἐπὶ τετάρτωι μέρ τι οὕτως 
, 

᾿Αριστοφάνης. 

1 τὸν οἵ -μένον, 564 Πος ροβίδα 61. 

5 φῶς : εὐθὺ αἰδι. Ῥ. ποη Ὁ. εὐθὺς α. 3. διῆκον 

4 τετάρσιν οἴ ΠΙΟΧ ΡΠΠιὺ τέταρας. Ἰι6ρ6 τετράσιν.᾿ 

5. Ληίΐο φΦ {Π|. ογαϑᾶ. 6 ἀστιεῶτιν 

ΤΟΎ 5. Ὁ, δ. 7. ἥρε ἴ1ῃ ηρῆ πιιΐ, πὶ, ΡΥ. 
δ᾽ ρϑαρτ, υἱ Πεγοῖ Τετραρχ. ἃ Π1. ὈΓ. οἱ ριιίο, 
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ἀκ ᾿ ᾿ Τιτρίγει : ἔτριζεν᾽ “ἢ ποιὸν ἦχον ἀπετέλεσεν. 
" ὰ ῳ» 

Τετριγυῖα : τριζουσα. 
“ ,ὔ 

Τετρηχυῖα : τεταραγμεένη. 
, - Ξ “- ’ »-“ αν 

Τετρυπημένη ψῆφος : τῶν ψήφων οὐσῶν χαλκὼν 
᾿ , “ “" 

ὃ καὶ καυλίσκον ἐχουσῶν, αἱ μὲν ἦσαν τετρυπημέναι" 
. ᾿ πὲ ! “ ᾿ ε ὃὲ ͵ ᾽ ,ὔ 
ὁσαι καὶ κατεψηφισαντο αἱ ὃε πληρεις ατρύπητοι, 
“ 5. 2 ᾿ μ 
ὁσαι ἡζφιξσαν τοὺς κρινομενους. 

“ - -“ ’ 

Τετρυπημένη : ψῆφοι εἰσὶν χαλκαῖ αὐλίσκον ἔχουσαι 

ἐν τωῖ μέσωι" αἱ μὲν ἡμισεῖαι τετρυπημιέναι" αἱ 
“ ΄ » 

10 δὲ ἡμισεῖαι πλήρεις"᾽ οἱ ὃὲ λαχόντες ἐπὶ τὰς ψή- 
9 ἢ ἡ, 0 3 , ἊΝ ε , Ἂ , 

ᾧους, ἐπεὶ ὃ ἂν εἰρημενοι ὦσιν οἱ λόγοι, παραδιδέό- 
« [4 - Μ - δύ ’, Α 

ασιν εκάστωι τῶν ἡικαστῶν ὃυο ψήφους, τετρυπὴ- 
, Ν ἜΑ, . « ὦ " ᾽ , ω} 

μένην καὶ πληρὴ, ᾧῴανερας ὁρᾶν τοῖς ἀντιδίκοις, ἵνα 
᾽’ ’ὔ ’ ,ὕὔ 4 νυβ 

μήτε πλήρεις μήτε τετρυπημένας" λαμβάνωσιν. 

15 Τετρύσθαι : καταπεπονῇῆσθαι. 

Τετρυχωμένος : κεκακωμιένος. 
ς ’ 

Τετρωβολίζων : τὸ δικαστικὸν τετρώβολον λαμ- 
, ὰ πῇ ἃ Ν ᾿ -“ , 

βάνων"" ἐγένετο γὰρ καὶ τοσοῦτον ποτέ. 

Τέτρωρον : τέβ ἤγουν τετράϊππον." ἔτρωρον : τέήριππον ἤγουν τετραϊππον. 
,ὔ , εὐ ’΄ 

20 Τετταράκοντα : κλυρωτὴ τίς ἣν ᾿Αθήνησιν ἀρχὴ μετὰ 
ΩΣ ’ «. 

τὺν ἀριήμὸν, οἱ τὰς ἰδιωτικὰς δίκας ἐδίκαζον" ἀκλὰ 
Ν Ν »' δ, ΄“- ᾽ “- ψ ὮΝ ’ 

τὰς μὲν ἄχρι δέκα δραχμῶν αὐτοτελεῖς ἦσαν δικά- 
Ν -" - ’ 

ζειν᾽ τὰς δὲ ὑπὲρ ταύτας τοῖς διαιτηταῖς παρεδί- 

δουν. 
, Σὰ ΚΒ ,ὔ Ἀ 5» , 

2ὅ Τεττιγοῷόροι : οἱ ᾿Αθηναῖοι" τέττιγας γὰρ ἐφόρουν 

χρυσοῦς" σύμβολον τοῦ γηγενεῖς εἶναι" Θουκυδίδης 

ἀκχ ΡΓΙΠΊΟ. 5. τῇ Ππαγα, Ὁ 4|10 ροΐυβ. 

3 -ρῆς, Εἴ ΠΙΟΧ. 4 τετρ εχ 6. 

5. βελ ἘΞ [Ιης. βάνων ἔ. 133. α. 1. δ Ἅ 1 Πέυγα, 
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ϑιΣ Ἁ “ ,ὔ ΦΨΙ, ’ 3 
α᾽" καὶ χρυσῶν τεττίγων ἐνέρσει κρωβύλον ἀνα- 

δούμιενοι τῶν ἐν τηῖ κεφαληϊ τριχών. 

Τετύκοντο : παρεσκευάζοντο. 

Τέτυκται : κατεσκεύασται. 

ὅ Τετυρευμένον : συγκείμιενον᾽ πεπηγός. 

Τετύφωμαι : ἀντὶ τοῦ ἐμβεβρύντημαι' ἔξω τῶν 

φρενῶν γέγονα ἤτοι ἀπὸ τῆς βροντῆς ἢ ἀπὸ τῶν 

ἐπὶ τὸν Τυφῶνα" καταφερομένων σκηπτῶν᾽ ἢ ἀπὸ 

τῶν Τυφωνικῶν καλουμένων πνευμάτων" ἃ δὴ καὶ 

10 αὐτὰ ἐξίστησιν ἀθρόως καταρραγέντα᾽ καὶ γὰρ 

᾿Αλκαῖος φησί" Πάμπαν δ᾽ ἐτύφωσ᾽, ἐκ δ᾽ ἕλετο 

ᾧρένας.᾽ ὰ 

Τετυφῶσθαι : μεμηνέναι. 

Τετύχηκεν : οἷον συμβέβηκεν" τέτευχεν. δὲ ἐπιτέ- 

16 τευχεν᾽ τὸ μέντοι γεγράφηκεν παρὰ Θεοπόμπω καὶ 

ἑτέροις, βάρβαρον. 

Τευθίδες : σηπίαι. 

Τευκτῆρι : ποιητηῖ κατασκευαστηϊ. 

Τευκτόν : χειροποίητον. 

90 Τευμησία : περὶ τῆς Τευμησίας᾽ ἀλώπεκος ἢ οἱ τὰ 

Θηβαϊκὰ γεγραφηκότες ἱκανῶς ἱστορήκασι, καθά- 

περ ᾿Αριστόδημος" ἐπιπεμφθῆναι μὲν γὰρ ὑπὸ θεῶν 

τὸ θηρίον τοῦτο τοῖς Καδμείοις“ διὸ τῆς βασιλείας 

ἐξέκλειον τοὺς ἀπὸ Κάδμου γεγονότας" Κέφαλον δὲ 

τυ 

ὦ Ῥοίϊι8, 564 ΟΧ 6π1.. ἢ φῶνα (τυ ἴογϑαι! 6] 1154.) 

3 α΄ δὲ τυφὼς ἐχ δε λέγετο ῷ. 

4 [τὰ εχ δ). ρ[Ὸ τετύχαφεν ἷ. 6. τετύχηχεν. 

5. -σίᾳ (ας εοάδιη ἰερ.) Ἔ Τῃς, ἢ, 1398. ο. 9. 

6 μί ργηο. 
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᾿ ., “ Ε ᾽ 

Φασὶ τὸν “4ηϊόνος ᾿Αθηναῖον ὄντα καὶ κύνα κεκτη- 
,ὔ ΠῚ » ἊΝ ὮΝ Κ(' τι :Ξ - ῇ ,ὔ ε » , 

μένον, ον ουὐεν διεῷευγεν τῶν ὕηριων, ὡς ἀπέκτεινεν 
ΕΙΣ Ἁ ΄“ -“ ’,’ 

ἄκων τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Πρόκριν, καθηράντων 
ἥν ἡ - σ᾿ , 1 ὦ ἢ ᾿ ἦ Η 

αὐτὸν τῶν Καὸμείων, διώκειν τὴν ἀλώπεκα μετὰ 
“ Ξν ὦ , 

τοῦ κυνός" καταλαμβανομένους ὃὲ περὶ τὸν Του- 
, ΕἾ (6 , 6 , [4 Ν Ἀ ᾽ 4 

μησσὸν᾽ λιθοὺυς γενέσθαι τὸν τε κύνα καὶ τὴν ἀλώ- 
Ξ ᾽ ΄ ὁοὃοἽἝ Ὁ Ν 7) 3 ἀὰ Ὁ »“ἢ 

πεκα᾿ εἰληῴασι ὁ οὗτοι τὸν μῦθον ἐκ τοῦ ἐπικοῦ 
᾿ 

κυκλου. 

“ ,ὔ 

Τεῦξαι : κατασκευάσαι. 
“ ὰ 

10 Τευτάξειν :" πραγματεύεσθαι ἢ σκευωρεῖσθαι" ἢ στρα- 

18 

20 

Ν Ἁ , " -“ ᾽ “- 

γεύεσθαι" καὶ πολὺ διατρίβειν ἐν τωῖ αὐτωϊ" Δυ- 
΄ “ ᾿ [δὺ ᾿ σ“ δδι 

κόφρων οὕτως καὶ «ἰδυμος προσθεὶς ὅτι ἐνίοτε 
“ 

σημαίνει καὶ τὸ φροντίζειν" ἔην ὃὲ κατα- 
, -“- 

μεμψάμενος “Δυκόφρονα φησὶν εἶναι τὸ ἐπιστρεφῶς 
, , ᾿ ἄς οὶ τ ΝΣ ᾿ ᾽42 Ν [δ ΑΙ Ἀ 

τι πράττειν ἡ ἐνεργεῖν καὶ Αρτεμιόωρος τὸ ᾧρον- 
7 ᾿ ΄ ’, - ,7] φο',.9 Ἂ 

τίζειν᾽ Φρύνιχος Μύσταις᾽ Μάστιγα δ᾽ ἐν χερσὶν 
» .«ὅ , ΄ ὡῬΨ ᾿ 
ἔχων τευτασθαι" Πλάτων Ξάνταις" ν δὴ ἠόρυβος 

᾿ “ ΄ ὰ 

τευτάζοντων" 7 ἀντὶ τοῦ πραγματευομένων ἢ δια- 
ὡ , Ἷ 3 “- Χκ ἣν ᾿ Ἀ 

τριβόντων᾽ καὶ ἐν Τιμαίωι τῶ μὲν οὖν περὶ τὰς 
᾿ ,ὔ ΕῚ , ἄ. Δ, κι Ν 
ἐπιθυμίας ἢ Φιλονεικίας τετευτακότι" οἷον διατε- 

Ξ 7 ἝΞ ὦ 
τριφότι γράῴεται καὶ τεταυτακότι Τηλεκλείδης 

’ ἮΝ “ « ι'Ἕ; ἢ ""- 

Πάντες δὲ τευτάξζουσιν" οἱ διάκονοι" ἀντὶ τοῦ 
ΓῚ ’ ΄“-- Ξ , Φ ε 

πραγματεύονται, σκευωροῦνται" Φερεκράτης" ὋὉ 
΄- εἶ Ὁ ’ ’ὔ’ “Ἔ) 

δὲ παῖδα καλεῖ καὶ τευτάζει τούτω δεῖπνον παρα- 
- ;ὔ Ὰ ᾿ Ἁ [4 “ 

θεῖναι" σημαίνει δὲ καὶ τὸ σπουδάζειν" Πολιτείας 

τ μί ρηίπιο. 5. -ἰσσὸν 3 ἑγικοῦ (ρτῖμο ἐ) 
4 ζειν εχ εἴη. ἢ}. δηΐ. 5. 508 Ιρεῖϊο [οίμπι εχ τ 

6 8ῖο; τ αἰΐδιιιπὶ εχ δ. 7 τευξάντων ὅ τετουταχότι 

9 τευτάξουσιν ἘΠ ͵ ων Γ 158...’ 9] 

"9. [ἃ 6Χ ο]ι84.. 6π}. [ογβᾶῃ ῥγὸ περιθ. 
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ζ΄ καὶ τὸ ἡσυχάζειν" καὶ τευτάζων, τὸ αὐτὸ ἀεὶ 

λέγων" Φλυαρῶν. 

Τευταται : μηχανᾶται. 

Τεύχεα : ὅπλα" σκεύη. 

ὃ Τεύχοντες : κατασκευάζοντες. 

Τευτάζων : τὸ αὐτὸ ἀεὶ λέγων φλυαρών. 

Τεῦχος : οὐ μόνον τὸ βιβλίον, ἀλλὰ πᾶν ἀγγεῖον. 

Τέφραν : καὶ σποδὸν λέγουσιν ᾿Αττικοὶ καὶ Πλάτων 

εἴρηκεν τέφραν ἐν Λύσιδι." 

10 Τεφρώσας : ἐμπρήσας" σποδώσας. 

Τεχνηθέντος : δημιουργηθέντος. 

Τίως : ἀντὶ τοῦ πρὸ τοῦ" πρίν ἕως τίνος" ἐπὶ τοσοῦ- 

τον ἕως. 

Τῇ - ταύτη ἢ δέξαι. 

15 Τῆδε : ταῦτα" ἢ ἐνταῦθα" ἢ ὧδε ἢ ἐνθάδε. 

Τῇ δ᾽ ἕνι : ἐν ταύτη δ᾽ ἔστιν. 

Τήβεννα : ἱμάτιον ἢ χλαμὺς ὃ φοροῦσιν τύραννοι. 

Τηβθαλλαδοῦς : γυναικοτρόφος" ὑπὸ τίτῇθηι τεῦραμ.- 

μένος. 

90 Τηθαλλαδοῦς : ὃν οἱ πολλοὶ μαμμόβθρεπτον λέγουσιν. 

Τήθεαι : ὄστρεια." 

Τὴ ἀληθείαι" σφραγίζεται : ἀντὶ τοῦ βεβαιοῦται. 

Τήθη : μάμμη ἡ᾽ πατρὸς ἢ μητρὸς μήτηρ. 

Τηθίς : θεία" πατρὸς ἢ" μητρὺς ἀδελφή. 

φῦ Τηκεῦδόνι : τηῖ φθίσει. 

Τηλαυγές : λίαν λαμπρόν. 

τ λυσίαι 2. Τὴ τῇ. ΡΓ. ΤῊΪ σοτιδοίου. 
4 

3. ὄστρεαι ας ροῖίμι5 ατιϑιη αἱ 

5. ἢ 6 Τητϑίς : θ..π. καὶ ἢ 
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Τηλαύγημα : ἀρχὴ λέπρας ἐν τη" τοῦ σώματος ἐπι- 

φανείαι. 

Τηλεδαπός : μακρὰν ἀφεστηκώς. 

Τηλεκλειτοί : ἄγαν ἔνδοξοι. 

ὅ Τηλεφάνης : αὐλητής" ὄνομα κύριον. 

Τηλεφανής : μακρόθεν Φαινομιένη. 

Τηλία : πῆγμα τετράγωνον, ἐφ᾽ οὗ ἤτοι τὰ ἄλφιτα 

πιπράσκεται, ἢ ἀλεκτρυόνες συμβάλλονται. 

Τηλικοῦτος : ἐπὶ ἡλικίας τίθεται" οὕτως Μένανδρος. 

10 Τήλοθι καὶ τήλοσε : πόρρω᾽ μακράν. 

Τηλυγέτης : μονογενής" καὶ τηλύγετον, μονογενῆ. 

Τημελές : ἐπιμελές. 

Τημελής : ἐπιμελής" σπουδαῖος. 

Τημελῆσαι: ἐπιμελῆσαι" φροντίσαι. 

1ὅ Τημελήσαντες : θλίψαντες. 

Τημελούμενον : ἐπιμελούμενον φιλοκαλούμιενον. 

Τὴ μέν: ὅπου μέν" ἢ ἐν μέρει. 

Τὴν ᾿Ακεσαίου σελήνην: ἡ παφοιμία᾽ λέγεται δὲ ἐπὶ 

διαμενόντων καὶ βραδυνόντων" ἦν δὲ Νείλεω᾽ κυ- 

20 βερνήτης ὁ ̓ Ακεσαῖος. 

Τηνάλλως : μάτην" καὶ οὐ τηνάλλως᾽ μετὰ τῆς ἀπο- 

φάσεως λέγεται" ὃ δὲ Φιλήμων Νυκτί' Τὴ κανοῦν 

δ᾽ ὁ παῖς περίτισι τηνάλλως ἔχων" ἔστι καὶ παρὰ 

τοῖς περὶ “Ἰημοσθένην᾽ καὶ ἐν Θεαιτήτω, Πλά- 

25 τωνος. 

ἘΠΤηΟ, 1595} 6: ΑΣ Δ κητοῖ 5 γειλέωι 

3 Τὴν ἄλλως μάτην: καὶ οὐ τὴν ἄλλως π᾿. ρτ. ῬΠΟΓΘ 
Ἰοςο Τηνάλλως σοΙτδοΐογ. 

1 δ᾽ ὁ παῖς ΘνΆΠΙΙΘΓΘ ; ἴιπὶ περίεισιν, 6 ὈΓΙΠΊΟ τὴν ἄ. 

Ρκοί. 48 
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Ν “ ’ , Τὴν γλαῦκα τωβάζουσι: παροιμία. 
΄ Α Ὁ ’ ᾽ Α “ ’ 

Τηνελλα: τοῦ ἐεπαυλήματος. μιμήσις καὶ τοῦ Κρου- 

μᾶτος. 
. 5 Νὴ, “4 ’ ὸ ’ ε ε Δ Ἂ 

Τὴν ἐμὴν κάμνειν νόσον : παροιμία, ὡς ἢ τοιαύτη 
.“ 

ὅ ταυτὸν ἕλκομεν ζυγόν. 
“ ἤ , , 

Τηνια : ὅτι οἱ ὄφεις ἐν Τήνωι πικροὶ γίνονται. 

ἢ Τηνικαῦτα : τότε. 
“- 3 

Τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα : τοῦτο οἱ μὲν Πυθικὸν εἶναι 
,, 5 Ν 

φασὶν ἀπόφθεγμια: οἱ ὃ Σόλωνος" ἔνιοι ὃε αὐτὸ' 
΄- , 

10 ΔΧειλωνα εἰπεῖν συμβουλευομένωι τινὶ, εἰ πλούσιον 
. ᾽ 
εἐλοιτὸ γάμον. 

Ν “- ’ “ὦ . 

Τὴν λεοντῆν ἐνδύου : ἴσον τῷ γενναΐζου. 
᾿ “- - 

Τὴν χεῖρα προσφέροντα τὸν θεὸν καλεῖν : βοηλάτης 
, 2.,.5. ΒΩ ’,ὔ ἐκ κώμης ἄμαξαν ἄγων, καὶ ταύτης ἐμπεσούσης 

[4 , , “ 

150 εἷς κοιλώδη φάραγγα, δέον βοηθεῖν, ἀργὸς ἵστατο, 

Ἡρακλεῖ προσευχόμενος" ἐκεῖνον γὰρ ἐκ πάντων 
“ “- 3 ΄ - ἀ 3 πὸ Ν 5 Α 

τῶν θεῶν ἀσπαζόμενος ἐτίμα ἃ δὲ θεὸς ἐπιστὰς 
σὴ δ τος “ φ ᾿ , , Η͂ 
εἶπεν τῶν τροχῶν ἅπτου καὶ τοὺς βόας νύττε᾽ καὶ 

, ᾿ ᾿ 5» “Δ 5 κ ἣ κνς κ 
τότε τὸν θεὺν εὔχου, ὅτᾶν καὐτὸς τί ποιῆς" ὁ μὴ 

ἣ , " π΄ ΄ ᾽ " 
20 μέντοι γε μάτην εὔχου" ἐκ τούτου εἰς παροιμίαν 

’ 

εἰσήχθη. 

Τηροῦ: Φυλάττου. 
“- Ἀ « Ὰ - " Ν 5 -“ 

Τῆς μητρὸς ὡς αὖξ καλεῖται: οἱ γὰρ ἔριφοι ἐν τοῖς 
ΕῚ , ν Ν “ “ ’ 

αἰπολίοις ἀπὸ τῶν μητέρων γνωρίζονται" ἀπὸ 

95 πατέρων γὰρ ἀδύνατον. 

Τητᾶσθαι: στερίσκεσθαι. 

Φ,ΔΟ Ἰο. 1 αὐτῷ 

2. τὸ ργίηο. ἦ χόμης Ραῖηο, απ ἄ, αἱ ἢἰϊς. 

4 ποιεῖς 5. αἰπολοις ΡΥΪΠΙΟ. 
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“Ψ »“» ’ 

Τῆνος : μία τῶν Κυκλάδων νήσων. 
͵ ’ 

Τήτει : σπάνει. 
κ᾿ ἐ ὰ - ν» ν αὐ Ὁ 

71ητες : τούτω τῶι ἐτει ἐπ᾿ ετὸς. 
ῷ ᾿ , τότ ἐᾶν, ἢ , 

Τητινοί :᾿ἡ πυροὶ οἱ τετράμιηνοι" οὗς Ἴωνες σητανίους 

ὃ καλοῦσιν. 
’, ’' 

Τήτθη : μαμμή. 
’ὔ 

Τητώμινον : στερισκόμιενον. 
ΟῚ 

Τιάρα : κόσμος ἐπικεφάλιος" ἣν οἱ βασιλεῖς μόνοι 

ὀρθὴν ἐφόρουν παρὰ Πέρσαις" οἱ δὲ Ἰστρατηρμὶ κε- 

10 κλιμένην"" καὶ “ημάρατος ὃ “Λακεδαιμόνιος, ὃ ὃς δὴ 
Ν " ΄, " ᾽ 

μετὰ Ἐέρξου ἦλθεν ἐπὶ τὰς ᾿Αθήνας, ἐπί τινος εὐη- 

μερίας συγχωρήσαντος αὐτωῖ τοῦ βασιλέως, ὃ 
᾽ ᾿ " ΄- -“ 

θέλει, αἰτήσασθαι, ηἰτήσατο ἐν ὀρθηῖ τηῖ τιάραι 
’ ε Ω 

εἰς Σάρδεις εἰσελάσαι, ὡς Φύλαρχος ἐν ("Ἶ τὸ δ᾽ 
. [᾿ 1 αὐτὸ φασὶν εἶναι καὶ κίταριν Θεόφραστος" δ᾽ ἐν 

“-“ Α ,ὔ ΄ ,ὔ Ἁ , 7 ε σὺ 4 

τῷ περὶ βασιλείας Κυπρίων τὴν κίταριν ὡς διά- 

Φορον. 
7 ᾿ ’ὔὕ » ,ὔ .8 

Τίβιοι : ἔθνος" Λεύκων ἐν Φράτερσιν ἡ τάχα δὲ οἵ 

αὐτοὶ τοῖς Τιβαρηνοῖς." 

20 Τιαγγάβαρι : τὸ κιννάβαρι" Διοκλῆς. 
,ὔ λιν ἢ ’ ’ 

Τιγόνιον : ἐπὶ νηπίου τίθεται. 
᾿᾿ ὃν «“ , 

Τί δέ: τί δή καὶ οὕτως λέγουσι τὸ τί δη.᾿" 
-“ “Ὁ “ 

Τί δῆτα ἔχων" στρέφη : ἀντὶ τοῦ ἐνδιατρίβεις. 

Τί δῆτά σοι: τί σοι. 

1 τέλει 3 Τητηνοί 

3. οἵωνες σιτανίους τη. ΡΓ. ο ἦε]. εἴ {1 εἰ πλιΐ. σΟΥΓΘΟΙΟΙ, 

Ἄ: [ἢςσς ἔν.:184.:ςς 9; 4 χεκλη. 

5 ὡς φιλαρχονῖ 6 βεόφραστως (516) 

7 χυταριν 8. λευκὸν ἐν φράτερσετιν (310) 

9. «εἴνοις ΡτΓϊΠ]ο. 50 χρτιδὴ κι δήτα θεῶν 
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Τί ἐστιν τὸ ἐν τοῖς Δημοσθένους Φιλιππικοῖς, καὶ τὸ 

θρυλούμιενον ποτὲ ἀπόρρητον ἐκεῖνο Θεόπομπος ἐν 

λα΄ δεδήλωκε᾽' φησὶ γάρ' καὶ πέμπει πρὸς Φίλιπ- 

πον πρεσβευτὰς, ᾿Αντιφῶντα καὶ Χαρίδημον, πράξ- 

ὅ οἾντας καὶ περὶ φιλίας" οἱ παραγενόμενοι συμπεί- 

θειν αὐτὸν ἐπεχείρουν ἐν ἀπορρήτωι συμπράττειν 

᾿Αθηναίοις, ὅπως ἂν λάβωσιν ᾿Αμφίπολιν" ὑπισχ- 

νούμιενοι Πύδναν" οἱ δὲ πρέσβεις οἱ τῶν ᾿Αθηναίων, 

εἰς μὲν τὸν δῆμον οὐδὲν ἀπήγγελλον, βουλόμενοι 

10 λανθάνειν τοὺς Πουδναίους ἐκδιδόναι, μέλλοντες 

᾿ αὐτούς" ἐν ἀπόρρητω δὲ μετὰ τῆς βουλῆς ἔπρατ- 

τον. 

Τίζειν : τί λέγειν" οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 

Τιθασεύει : ἡμιεροῖ᾽ πραῦνει. 

15 Τιθασόν: ἥμερον. 

Τιθράσιος : δῆμος Αἰγηΐδος." 

Τιθαιβώσσειν : τιθασεύειν. 

Τιθέντες : ποιοῦντες. 

Τιθήνας: τροφούς. 

20 Τιθηνούμενος: τρέφων" τιβηνὸς γὰρ ἡ τροφός. 

Τίθησι : ποιεῖ. 

Τιθύμαλλον : πόα πικρά. 

Τιθωνόν : τὸν γέροντα" ᾿Αριστοφάνης" ἴάνδρα Τιθω- 

νὸν ταράττων καὶ σπαράττων καὶ κυκῶν. 

25 Τιθωνοῦ γῆρας : ἐπὶ τῶν πολυχρονίων καὶ ὑπεργήρων 

τάσσεται" ἱστορεῖται δὲ ὅτι Τιθωνὸς, ἐπιθυμία τοῦ 

τὸ γῆρας ἐκδύσασθαι, εἰς τέττιγα μετέβαλεν. 
᾽ς ,ὕ Μ 

Τί ἱκανόν : τί ὄφελος. 

ἘΤΩΟΘΥ, 194. ς. 9. α καἰ ἴῃ Ππἴαγα, 
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Τικτικόν: τὸ ταῖς τικτούσαις διδόμενον φάρμακον" 

᾿Αριστοφάνης. 

τίλλειν : διαβάλλειν. 

Τιλφωσσαῖον : ὄρος ἔστι, μικρὸν ἀπέχον τῆς λίμνης 

ὃ τῆς Κωπαΐδος. 

Τιμαγόρας : οὗτος πρεσβευτὴς πεμφθεὶς πρὸς βασι- 

λέα ὑπὸ ᾿Αθηναίων, οὐ μόνον χρυσίον ἔλαβεν παρ᾽ 

αὐτοῦ καὶ ἀργύριον" ἀλλὰ καὶ κλίνην πολυτελῇ, 

καὶ στρωτὰς θεράποντας, καὶ βοῦς π΄, καὶ κατέβη 

10 ἐπὶ θάλασσαν ἐν Φορείωι κομιζόμενος" καὶ τοῖς 

κομίσασι παρὰ βασιλέως ἐδόθη μισθὸς τάλαντα 

δ΄ Ἶ τοῦτον οὖν ἀνεῖλον ᾿Αθηναῖοι. 

Τοῦψον : ὅπου τὰ ὄψα πιπράσκεται" ὥσπερ τὸ, Παρ- 

ἤλθον εἰς τὰ σκόροδα καὶ τὰ κρόμμυα, Καὶ τὸν 

15 λιβανωτόν. 

Τί μαθών: τί βουλόμενος. 

Τιμαῖος : ὃ πολλῆς τιμῆς οὕτως" “ιοκλῆς. 

Τιμαλφούμενος : τιμὴν εὑρηκώς. 

Τιμαλφέστερον : τιμιώτερον" λαμπρότερον. ἄλφειν 

20 γάρ ἐστιν τὸ εὑρίσκειν ὥστε γίνεσθαι: τὸ τιμαλ- 

Φέστατον τιμὴν εὑρίσκον᾽ πλείστην ὃ δὴ συμβέ- 

βηκεν τωΐ χρυσωΐ. : 

Τίμημα : ἀντὶ τοῦ ἐνέχυρον καὶ οἷον ἀποτίμημα, ἧς 

“Λυσίας φησίν" οὗτοι ὃὲ φάσκοντες πλείονα μισβώ- 
σ᾿ ’ ’ “ Ἂν 

25 σασθαι, καὶ τίμημα καταστήσασθαι τοῦτο δ᾽ ἐν 

Ἔ Τῃς. ἢ, 194. ς. 4. 

τ ἀθήναιοι τουψον ὅπου ῬΓίηΟ : ἀθηναῖοι : τοῦψον : ὅπου ΠΟΙΓ Ρ ᾽ [ - - , 

5.μὶ ΒΕΠ16]. ᾿ 
Ἶ γενέσθαι Ρτίπιο. 5. εὐρίσκειν (5810) 

οὗτος ν᾿ 
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τοῖς ἑξῆς ἀποτίμημα καλεῖ" τίθεται δὲ καὶ ἀντὶ 

τοῦ οἷον κεφάλαιον, ὡς ἐν τῶ περὶ τῶν Συμμοριῶν 

“ημοσβθένης" λέγεται δὲ καὶ τὸ ἐκ τῆς οὐσίας εἰσ- 

ᾧΦερόμενον παρ᾽ ἑκάστου τίμημα ἐν δὲ τωῖ κατὰ 

ὅ Μειδίου ἐπὶ τῆς τιμωρίας εἴρηται. 

Τιμητικὸν πινάκιον : τὸ τοῖς δικάζουσι διδόμενον, ἐν 

οἷς γράφουσι τί χρή ἢ ἢ 5’ 

Τιμήσεως : ζημίας. 

Τιμιουλκῶν :ἢ ἕλκων τὴν τιμήν τουτέστι βαρυτι- 

᾿Αριστοφάνης. 

10 μῶν. 
“ τέ - 

Τίμιον: ἀντὶ τοῦ ἔντιμον’ οὕτως ᾿Αντιφῶν" ὁ δὲ “1η- 
5 ΄’ “ 

μοσθένης ἐχρήσατο ἐπὶ τοῦ πιπρασκομένου πολ- 

λῆς τιμῆς. 
ἫἪ ͵ -ς “ -“ 

ἾΤί μήν : κατάφασιν δηλοῖ" ἀντὶ τοῦ, πῶς γὰρ οὔ᾽ 
5 Ἁ , Ν 5, 

17 διὰ τί γὰρ οὖ. 
γα Ὁ, ΨῸνΝ 

Τι μὴν : τι γὰρ᾽ τί οὖν. 

Τιμωρεῖν : ἀντὶ τοῦ βοηθεῖν. 

Τίνειν : διδόναι. 

Τιννύμενος : ἀπαιτούμενος" ἀποδιδόμιενος. 

920 Τίννυνται :' τιμωροῦνται. 

Τίοντες : τιμῶντες. 
γχν" » ᾽ Ψ σ ᾽7ὔ ως ὔ - , 

Τί οὐκ ἀπήγξω ἵνα Θήβησιν ἥρως γένη: κέχρηται 

“τοὶ Πλάτων ἐν ΛΔΙενελάωι" Κ,ὴΝ δὲ τὴν ἱστο- 

ρίαν" οἱ γὰρ ἐν Θήβαις ἑαυτοὺς δικχαραμάμονς, 

2 οὐδ᾽ ἥστινος οὖν τιμῆς ἠξιοῦντο. 

Τίσαι : ἀποδοῦναι. 

τ με ΡΓΠΏΟ. ἢ Οὐδίτογ ἔεγθ ᾿Πθγαγιι ΒΡ ΔΕ), 
3. Τιμηουλκῶν Ἔ Ιηο,ἵ, Ιϑϑιροᾶι 
1. Τίνυνται 
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Τίσειαν : ἀποδοῖεν. 
, ᾿ Τα ΣΕΥ ΝᾺ τ τῳ τῳ Κ᾿ 

Τίσις : τιμωρία ἀπόδοσις" ἀντέκτισις. 
, - ΄ 

Τίσομαι : τιμωρήσομαι" ἀπαιτήσομαι. 
, ννἊἤ ᾿ -“ , 

Τίς ἐν Κύδωνος : ἐπὶ τῶν φιλοφρόνως δεχομένων τοὺς 
-} Ἶ Α γσχ7ὰ , 

5 ξένους" ἀπὸ Κύδωνος Κορινθίου φιλοξένως διατεβέν- 

τος. | 
Τί ᾺΝ ΟΣ}. ᾽ ἈΝ ἵν᾿ ἃ , εὖνν 

ς πατέρ᾽ αἰνήσει, εἰ μὴ κακοδαίμονα τέκνα : ἴσως 
απ - ΄, 
ἐπὶ τῶν προγονικὰ ἀνδραγαθήματα προφερόντων. 

Τί ,ὔὕ “ Ἂ Ἐπὶ ταῖν “ ᾽ 7 
ἰς τρύπος ἵππων: παροιμία επὶ τῶν αλλοκότων" 

, , Ὲ , , Ξ 
10 Μεταγένης Θουριοπέρσαις᾽ Τίς τρόπος ἵππων ὡς 

ΡΥ ᾽ “ " () ΡῚ Ν 8 
ὀρχοῦνται τὸν βαρβαρικὸν τρόπον οὗτοι. 

[ἀ 

Τίσω : ἀποδώσω. 
’ ’ ᾽ὔ 

Τίσωσιν : τιμησωσιν᾽ τιμωρήσονται. 
ἤ ’ , 

Τιταγίδαι καὶ Θυργωνίδαι : φρατρίαι τινὲς καὶ γένη 
ΕΣ ᾿" κι ᾽ ἕξι " 

1 ἄδοξα καὶ οὐδενὸς ἀξια᾿ εἰς γὰρ εὐτέλειαν" ἐκωμω- 
ὃεῖ ὃ εν ΑΝ Ἀ ἊΝ ὃν ς ἐ " εἴτο᾽ οὐχὶ ὃὲ δῆμοι, ὡς τινες οἴονται. 

, Ἄωω "» ΄- ΕῚ ΤᾺ - ’ 

Τιτακίδαι: δῆμος ἐστι τῆς Αἰαντίδος φυλῆς μήποτε 
ὃὲ ΜῊ ΗΝ , ᾿ ’ “ - ΄ « , 

ἕ ἀπὸ Τιτάκου ὠνομάσθησαν οὐ μνημιονξύει Προ- 

δοτος. 
, ΡΞ Ἀ “- ΣᾺ Ὁ Ἁ - 

290 Τιτανίδα γῆν: οἱ μὲν τὴν πᾶσαν" οἱ δὲ τὴν ᾿Αττικήν 
χὰ ΄ Ἐ - , 5» , ᾽ ΄ 

τἀπὸ Τιτινίου ἑνὸς τῶν Τιτάνων ἀρχαιοτέρου οἰκη- 
ες ὅλο Μ., μ θῷ ᾿ δὲ ΄ » " βφι Ξ 

σαντος περὶ Μαραθῶνα" ὃς μόνος οὐκ ἐστράτευσεν 
τ , » , " 

ἐπὶ τοὺς θεοὺς, ὡς Φιλόχορος ἐν τετραπόλει" ᾽1σ- 
͵ , - “- Ἄς , 

τρος δ᾽ ἐν α' ᾿Αττικῶν, Τιτᾶνας βοαῖν"" ἐβοήθουν 

οι 

τ παρ, ΘΧ 6]. ὑτῸ παρὰ, υἴ ν]άἀδίυτ, ᾿ θυργονδοι 

ἘΞ Τῇῃς, τέλειαν ἔ. 195. ο. 9. ὅ -ωρος 11. ΡΓ. 

4 -δ᾿ ἐν ἃ ἀττικῶν : τιτᾶνας βοᾶιν :---Ν οἵεΕ, πιάτα 68 
εἴ Ρυποΐα 6Χ 6ῃ}). 568 ἔοιβϑῃ 1. ρι. [ηά]σαΐιΓ ΠΟΥῚ ἁγίϊοι}! 

1101 πη}. 
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“ ’ὔ 4 « . 5 

γὰρ τοῖς ἀνθρώποις ἐπακούοντες, ὡς Νίκανδρος ἐν 

α΄ Αἰτωλικῶν" ἐνομιίζοντο δὲ τῶν Πριαπωδῶν θεῶν 

εἶναι. 
" . "ὦ ἡ ΡΟ ἢ 

Τιτανον : λευκόν" ἢ γύψον" κονίαν. 
’ 7 

ὅ Τίτθη : τροφός. 
ῇ ΟΣ Α “Δ -“ ν» -“ σ᾽, 

Τιτῦοι : μαστοὶ, ἢ τῶν μαζῶν τὰ ἄκρα. 
Ἀ ἈΝ 3 Ν 3 

Τιγγάβαρι' καὶ κιννάβαρι: τὸ μὲν αὐτοφυὲς περὶ ᾽]βη- 
΄ ν “ ( 

ρίαν καὶ Κόλχους" τὸ δὲ ἐξ ἄμμου λαμπυριζούσης 
« δῷῳ Χ καθάπερ ὃ κόκκος, ὡς Θεύφραστος ἐν τωῖ περὶ 

10 λίθων. 
Ν , ’ ᾿ ει 

Τιττιγόνιον :᾿ ὅμοιον τέττιγι" ᾿Επίλυκος Κοραλίσκω. 
" με ἀ, Τιτίς : βραχὺ ὀρνίθιον σημαίνει καὶ τὸ γυναικεῖον 

ϑν τὰς ᾿ Νὰ εἶ αἰδοῖον" τιτὶς καὶ ἡ κέρκος. 
͵ Τιτυρίδες καὶ τίτυροι : τράγου εἶδος. 

,ὔ ’ὔ 

15 Τιφύς : ὃ καλούμενος ἐπιάλτης. 
, δὰ ΎΕ 

Τι φώ : τί εἴπω. 
, “ 

{τω : τιμῶ. 

Τλῆθι : ὑπόμεινον. 
’ ΄- 

Τλημονος : ἐλεεινοῦ. 

90 "Ὑλῆῶναι : ὑπομεῖναι. 
ῇ 4 ε ε ͵ὕὔ » ΄“ ’ 

1 ληπαϑὴς : ὑπομένων ἐν τωΐ πάσχειν. 
΄ τς , 

Πληήσομιαι : ὑπομείνω. 

λητικῶς : ὑπομονητικώς. 
Τ ΄Ν . - 

Ἰκηδην : τμητικῶς. 
-" » “ , ᾿- Ν ᾿ Ἁ “ 25 Τὸ ἀπὸ τῆς Παλλαινίδος : τὸ φοβερόν ἀπὸ τῆς ἐπὶ 

Ὁ , , ᾿ ΄ - 
Παλλαινίδι μᾶχης, ἐν ηἶ ἡττήθησαν ᾿Αϑηναῖοι. 

ΠΥ 50Ά]ρε}}ο [ἀοΐα ἐκ ττ νεὶ νν. 
ἢ Ὑ ΕΧ δὰ. βἴαιϊπι ᾿Π5ΘΥ(Π. " κήσχω Ρηπιο. 
4, καὶ πτυροι ἘΞ Ἰηο. ἢ, 185. σὰν 
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[κέ “,«.ὦ ΄, Τό γε ἧκον : ὅσον ἐπ᾿ αὐτωϊ' ὅσον δύναται. 
ο ΑΡΌΆΗΝ ψαν Τὸ ἐπίπαν: τὸ σύνολον. 

᾿ “ “ “ “-“ ’ Τὸ θερμὸν τοῦ ὀβελοῦ: ἐπὶ τῶν ἀναιρουμένων τὰ 
, “ - χείρονα ἀντὶ τῶν κρειττόνων" ἡ παροιμία ἀπὸ τῶν 

“ ’ ΐ ἅ - ὅ ἀπείρως δρασσομένων κατὰ τὸ πεπυρωμένον τῶν 
3 ΄ εἾ , - “ ὀβελίσκων" μέμνηται αὐτῆς Σοφοκλῆς. 

Τοιᾶσδε : τοιαύτης. 
“ [ -“ “ Ἁ Τοιγαροῦν : ἀμέλει" ὅθεν δή" οὐκοῦν" διὰ τοῦτο δὴ 

Ρ οὖν. 

10 Τοιγάρτοι : τούτου γὰρ ἕνεκεν. 
“ ἢ “Ὁ Τοίνυν : διὰ γὰρ τοῦτο ἢ οὖν. 

, ’ 

Τοιχωρύχος : κλέπτης. 
͵ Α 

Τοιχωρύκτης"" ληστῆς. 
,ὔ ΄ “ 

Τοιχωρύχημα᾽ τοίχου : γαλῆς ὀπή. 
», Ἂ Α 

15 Τοκάδα : Εὔβουλος τὸ κηρύκειον ἢ τὴν μάχαιραν" 
’ ’ 

λεγόμενον τι. 
Ν ΄ Ξ Ν ῇ ᾽ Ἷ -“ 

Τὸ κατακύλλωμα : τὸ πέρας καὶ ἀνωτάτω τῶν 

κακῶν. 

Τοκοφορεῖν 1: τοκούμιενον" γεννώμενον" τικτόμενον φορεῖν: μενον" γεννώμε μένον. 
Ἃ 

20 Τοκήων : γονέων ἢ τέκνων. 

Τολμήεντι : ὑπομονητικωῖ. 
ΕΞ - ᾿Ξ τ’ [ δ. 

Τολμῆσαι: ὑπομεῖναι" Νόμων" θ΄" εἰ πατέρα ἀπέκτεινε 
’ ιν “ ε Ν ΄ “- , ’ τίς, αὐτὸν τοῦτον ὑπὸ τέκνων τολμῆσαι βία πάσ- 

Ξ νν ͵ “΄»ν Ἀ “ - ε , 

χονταῦ καὶ εν β τολμω ἀντὶ τοῦ τολμων ὑπομιένοι. 

1 Τοιγαροῦν ρτπιο. Τιι οὐκ οὖν 7. χο ἴεγ, 56 86Π})6] δη. 
3 Αςοεξηΐ, οπι. 'Γὰαπὶ τοχούμενον᾽" αἰδῇ. π). ΗΓ. τοκούμενον : 

5. 

σογγθαΐουν, 401 ζγα ἴῃ πιᾶγσ. [βρὲ ᾿σ!ταΓ Τοκοφορεῖν : ...» 
Τοκούμενον : γ. 

ἘΤ0Ο 9 
Ρῇοίΐ. 41 
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Τολμητίας : τολμηρός. 

Τοόλοται : σἱ δημόσιοι ὑπηρέται" τοὺς δ᾽ αὐτοὺς καὶ 
“ἢ 5, . ᾿ ΄ ΐ ἱᾺ 4Ὁ “ 

Σκύθας ἔλεγον. καὶ σπευσίμους' ἀπὸ τοῦ συν- 

τάξαντος αὐτούς. 

ὅ Τολυπεύειν : ἐξεργάζεσθαι" τολύπη γὰρ ἡ ἐργασία. 

Τολύπη : ἀγριοκολοκύντη. 

Τολύπευμα : τὸ κατασκευαστὸν καὶ πεφιλοκαλη- 

μένον ἕριον. 

Τὸ Μηλιακὸν πλοῖον : τοῦτο ἐπὶ τῶν ἄγαν ρεόντων 

10 πλοίων ἀπὸ ἱστορίας τινὸς εἴρηται" Φησὶ γὰρ ᾽Αρι- 
, ε , ᾽ ᾽ ᾿ “ 

στοτέλης Ἱππότην εἰς ἀποικίαν στελλομενον, τοις 
Ἁ “- 3 “-Ὡ “ Υ ΗΑ 

μὴ βουληθεῖσιν αὐτωῖ συμπλεῖν καταράσασθαι 
5 Ν Ν ’ ε Ν ἈΝ “ῳ ἐπειδὴ γὰρ προῷφασιζόμιενοι, οἱ μὲν τὰς γυναῖκας 

αὐτοῖς ἀρρωστεῖν, οἱ δὲ τὰ πλοῖα ῥεῖν, κατέμιενον" 

1ὅ κατηράσατο μήτε πλοῖα στεγανὰ αὐτοῖς γενέσθαι 

ποτε καὶ ὑπὸ τῶν γυναικῶν κρατεῖσθαι ἀεί. 

Τόμιον : τὸ τεμνόμιενον ἱερεῖον. 

Τομόν : τὸ τμητικόν" ὀξυτόνως" οὕτως Πλάτων. 

Τομίας : εὐνοῦχος. 

20 Τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς γραμμῆς :᾿ ἐν τηῖ τῶν πέττων᾽ παιδιᾷ" 
Μένανδρος Καταψευδομένω." 

Τοναίαν : "Αλεξις Παλλακηῖ --οὐκ ἔχω γὰρ ἄλλ᾽ 
« ξ ’ “κ ΕΝ ἘΝ Ἀ ᾽ ὅ, τι ᾽ Εἴπω τοναίας τηλικαύτης ἄξιον" ἡ γὰρ ἐπι- 

Ἁ “ -“- ᾽ ’ -“ ; ’, 6 πολὺ τῆς φωνῆς ἀπότασις καλεῖται τοναία. 

5 Τόνδε : τοῦτον. 

Τονθορύζει : ὑπόπτως λαλεῖ’ ψιθυρίζει" ἠρέμα γογ- 
γύζει. 

Σ Αςεοθηΐ, οΠι. " γραμμὴ 

3. 510, ἴα παιεϊα 4 «γον 

5. ἄλλο τι ὁ τὸ αἴα, αἱ Ραΐο; πὶ, ΡΥ. 
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Τόνον : εὔτονον δύναμιν. 

Τὸ νῦν εἶναι : παρέλκει τὸ εἶναι" Θεόπομπος." 

Τοξοποιεῖν τὰς ὀφρῦς : ἀντὶ τοῦ σκυβθοωπάζειν." 

Τοξόται: καὶ Σκύθαι καὶ Σπουσίνιοι᾽ οἱ δοῦλοι οἱ 

5. δημόσιοι ᾿Αθήνησιν, ἀπὸ Σπουσίνου τοῦ πρῶτον κα- 

ταστήσαντος αὐτοὺς ἐπὶ τὴν ὑπηρεσίαν. 

Τοπάζειν: οἷον στοχάζεσθαι ἐνθυμεῖσθαι" ὑπονοεῖν" 

καὶ ἐτόπαζον ὁμοίως" καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Ἢρι- 

γόνηι"--ὦἃ δὲ «“όξη τοπάζω, ταῦτ᾽ ἰδεῖν σα- 

10 φώς θέλω: δι ὃ καὶ ὑποτοπεῖν, τὸ ὑπονοεῖν λέγου- 

σιν. 

Τὺ παρὸν εὖ ποιεῖν : παροιμία" Πλάτων Γυργίαι" καὶ 

ὡς ἔοικεν ἀνάγκη μοι, κατὰ τὸν παλαιὸν λόγον, τὸ 

παρὸν εὖ ποιεῖν᾽ Κρατῖνος (Πυλαίαι" "Ανδρας)" σο- 

15 Φοὺς χρὴ τὸ παρὸν πρᾶγμα καλῶς εἰς δύναμιν τί- 

θεσθαι. 

Τόπια : σχοινία. 

Τύπιον : τὰ σχοινία λέγουσιν τόπια' Στράττις" Μα- 

κεδόσι᾽ τὸν πέπλον δὲ τοῦτον ἕλκουσι δεσμεύοντες 

90 τοπίοις" ἄνδρες. 

Τὺ πέρα: ἔτι ἐπὶ πλέον᾽ ἢ ἕως τέλους" ἢ ὅλως. 

Τόρα : ὥσπερ δὴ οὖν" ὅπερ οὖν. 

Τορεύει : γλύφει" τιτρᾶ. 

Τόργος : ὁ γύψ. 

φὅ Τόρμος : ἡ πλήμη εἰς ἣν ὁ ἄξων ἐνήρμοσται. 

Ἅὲ Τῃς, ὅπ, ἔ, 136. ς, 1. 5 «ζει 

5 ηρή- ὈΓΙΠΊΟ. 3 τὸ παζων (5810) 

4 π. ἄ. οἴῃ. 5. στρᾶτις 

6 τὸ πιεῖς τὴ. ΡΓ. τοπιεῖς ΘΟΙΤ. 7 ἐπὶ 6Χ 6πηθπα, 
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Τύρμος : ὁ δρόμος ὁ ἐν τῶ ἱπποδρόμω ἢ ἡ καμπὴ ἢ 

ἡ ὕσπληξ. 

Τόρνος : ξύλον στρογγύλον. 

Τορνώσασθαι : κατασκευάσασθαι. 

ὅ Τορώνη : πόλις ἐν Θράκηι. 

Τόρος : ἐργαλεῖον φρεωρυχικόν. 

Τορῶς :5 ἰσχυρῶς" τρανῶς" μεγαλοφώνως. 

Τὸ σκαμβὸν ξύλον οὐδέποτε ὀρθόν: αὕτη δημώδης 

ἔστι καὶ φανερά τάττεται δὲ καὶ κατὰ τῶν διά- 

10 στοῷα ξύλα" ἢ πράγματα πειρωμένων: κατευθύ- 

νειν, μηδὲν ὠφελούντων. 

Τοῦ : τίνος ἢ ἕνεκα. 

Τοῦ: καὶ ἐπὶ θηλυκοῦ τάττεται' ὥσπερ τὸ τίνος" 

᾿Αριστοφάνης ᾿Αμφιαράωι' Ταυτὶ τὰ κρέα αὐτῶ 

16 παρὰ γυναικός του φέρω" ἐπὶ δὲ οὐδετέρου 4α- 

ναϊΐσιν: ᾿Αλλ εἴσιθ᾽, ὡς τὸ πράγμα λέξαι βούλο- 

μαι Τουτί: προσόζειν γὰρ κακοῦ τού" μοι δοκεῖ" 

ἐπὶ δὲ ἀρρενικοῦ Κοριανοι Φερεκράτης" Πάντως 

γὰρ εἰσὶ τῶν φίλων ἑνός γέ του. 

20 Τοῦ Διὸς τὸ σάνδαλον : ἐπὶ τῶν ὡς μέγα δή" τι' Εὔ- 

πόλις Χρυσῶ γένει.7 

Τούμπαλιν : ἐς τουπίσω, 

Τούνεκα : οὗ χάριν" ἢ τούτου χάριν. 
“- 4 " ’ὔ 

Τοῦ πᾶνυ : τοῦ πανυμινήτου. 

᾿ χκαμπτή ἢ Τορος Ῥτϊπιο. 
Ἐ πο... 190. 3. ον ὈΓΙΠΊΟ. 

σ 

4 τοῦ Ὀ]15, οἵ μὴ ργοὸ μοι'".Ἑ͵ Θ" [τὰ τὰ. ργυ. (ὐοιγθοΐοσ, κοριάνοι 
“δ η χα, Ῥηπιο Δ ργοουάιθὶο, 7 χρυσογένει 
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ἂ, ᾿ ͵,ὔ 

Τουπίπεμπτον : οἱ γὰρ μὴ μεταλαβόντες τὸ ε΄" μέρος 
τ ΄, . ν᾿ δ ὦ ᾽ , 

τῶν ψήφων ἄτιμοι ἤσαν οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 
Ν -“ “ 

Τοὺς ἑτέρους" τοαγωδοὺς ἀγωνιεῖται : παροιμία ἐστὶν 
Α “ ͵ 

ἐπὶ τῶν ἁρμοζομένων καὶ σεμνοποιούντων᾽ ἑαυτοὺς 
ἃ ,ὔ Ν ὥ “πρὸς τὰ ἐναντία, ὡς Δίδυμος φησί. 
Ἁ “ "“ 

Τοὺς χωρὶς οἰκοῦντας : “ημοσθένης Φιλιππικοῖς" καὶ 
Ἁ “ ΓῚ ’, ᾿ ’ ΓΝ Ἁ 

μετὰ ταῦτα ἐμβαίνειν τοὺς μετοίκους ἔδοξε, καὶ 
. ᾿ ΓΕ “᾿,᾿ΨΝ , ᾿ » ᾿ τοὺς χωρὶς οἰκοῦντας τῶν δεσποτῶν οὐ μὴν ἀλλὰ 

“ -“ Ἂ 
καὶ χωρὶς του προκεῖσθαι Φανερὸν αν εἴη τὸ δηλού- 

10 μενον" ὅτι οἱ ἀπελεύθεροι καθ᾿ ἑαυτοὺς ωἴκουν χω- 

ρὶς τῶν ἀπελευβερωσάντων" ἐν ὃὲ τῶϊ τέως δου- 
53, ΄ 

λεύοντες ἔτι συνώκουν. 
’, 

Τόφρα: τέως. 
΄, “ ΕΣ δ ὦ» “ 

ἘΤραγικὴ σκηνή: πῆγμα μετέωρον, ἐφ᾽ οὗ ἐν θεῶν 

15 σκευὴ τινὲς παριόντες ἔλεγον λέγεται δὲ καὶ ἡ 
6 

τραγικὴ τέχνη σκηνή. 
΄ ε δεν νέμω ὦ ΄ ΨΌ 

Τραγήματα: ὡς ἡμεῖς, τα ἐπιφορήματα᾽ ᾿Αριστο- 
΄ 

Φάνης. 
“ ὮΝ ωυ Ὁ ἢ 

Τραγικῇς : τραγωδεῖν εἰδυίας. 
"“ ͵ 

20 Τραγικὸν πάθος : συμφορᾶς μεστόν. 
-“ ΄ 

Τραγικὸς πίθηκος : ἔοικεν τοῦτο λέγειν “ημοσθένης, 

ὡς καὶ περὶ τὴν ὑπόκρισιν ἀτυχοῦντος τοῦ Αἰσχί- 
- Ν ΕΝ 

νου καὶ μιμουμένου μᾶλλον τραγωδοὺς ἢ τραγω- 

δεῖν δυναμένου. 

ἃ 1 ΕἾ, 6. εἰ βῖνε πέμπτον ΠΟΙΓΘΟΙΟΥ, Ρῥτὸ ἕν πὶ ρΡαίο. 
5. ἑταίρους 3 -οὔνται ΠῚ. ΡΓ. 1 τὸ 
ἘΠΕ 50. οἱ σ. 5 σκήνη 
δ τρὰ κεν σκχηνῇ τὴ, Ργ. (4 γοὶ ὅ {π||. Ξραῖππιι) τραγικὴ 

χρὴ 
τέ σκηνή ΟΟΙΤ, 7 ὧν Τὴ. ΡΓ: 
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Τραγικὸς πίθηκος : παροιμία᾽ ἐπὶ τῶν παρ᾽ ἀξίαν 

σεμνυνομένων. 

Τραγωδία : δεινοπάβεια. 

Τραγωδεῖν : χορεύειν" ᾿Αριστοφάνης. 

δ Τράμις : δ ὕρρος" ἢ ἡ διαγραφή" ἢ τὸ τρῆμα τοῦ ἀρχοῦ. 

Τρανές : τὸ σαφὲς οἱ τραγικοὶ λέγουσι- 

Τραπεζοφόρος : ἱερωσύνης ὄνομα ἐστίν καὶ ὅτι αὕτη 

τε καὶ ἡ κοσμιὼ" συνδιέπουσι πάντα τηϊ τῆς ᾿Α4θη- 

νᾶς ἱερεία, Λυκοῦργος ἐν τωῖ αὐτῷ λόγωι δεδήν 

10 δλωκεν. 

Τραπέμπαλιν : ἐπ’ ἀριστεραῖ' ὑπεναντίως" οὕτως 

Φερεκράτης. 

Τρασιά : οὗ τὰ σῦκα ψύχεται" οὕτως Εὔπολις. 

Τραπεζοποιός : ὃ τῶν περὶ τὸ συμπόσιον πάντων ἐπι- 

15 μελούμενος᾽ τραπεζών' σκευῶν σπονδῶν᾽ ἀκουσ- 

μάτων" οὕτως Μένανδρος. 

Τραυματισθήναι" ἀντὶ τοῦ τρωθῆναι" Θουκυδίδης α΄. 

Τραυματίας : τετρωμένος. 

ἢ Τραύξανα : τὰ ἀπὸ τῆς φάτνης ἀποπίπτοντα τῶν 

90 ἵππων' ἢ τῶν βοῶν ἢ τῶν ἄλλων κτηνῶν λείψανα" 

σημαίνει δὲ καὶ τὰ ἀκανθώδη καὶ ξηρὰ ξύλα᾽ οὕ- 
τως Φερεκράτης. 

Τραφερή : ἡ ξηρὰ γῆ, 
Τράχηλοι : τῶν θαλασσίων πορφυρῶν" οὕτως Ποσεί- 

95 διππος.ἢ 

Τρέσας : φοβηθείς" δειλιάσας. 

Τρέφεσθαι : πήγνυσθαι" συνίστασθαι" περὶ ψυχῆς" 

᾿ κρσμῶ (Αοο. σοτγγροίοΓ!8,) 
ὅ «θιναι ἀντιτρ. τῇ. ΡΥ. Ἐ Ἰης, ἔ, 186, 6. 4. 
3. ποσίδιππος 
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’ Ν Ἁ “ , ἂν Ά Α “᾿ ’ὔ 

τότε δὴ τὰ ζῶα συντρέφεται" ἀντὶ τοῦ συνίσταται" 
“ 

πήγνυται"---ἥμισυ μὲν θρέψας" Πολλὸν δὲ τρόφι" 

κῦμα" τεθραμμένον" συνιστάμενον. 

Τρέχειν τὸν περὶ ψυχῆς : οἷον δρόμον. 
΄ὔ ᾽ὔ 

ὃ Τρήρωνα : δειλήν. 
’ὔ -᾿ -“ 

Τρήρωσι : ὀειλαῖς. " 
ΣΡ ψ -»" , "5, ε Ἧ Τριοικάς : τοῖς τετελευτηκόσιν ἤγετο ἡ τριακοστὴ 

ἡμέρα διὰ θανάτου καὶ ἐλέγετο τριακάς" Ὑπερίδης᾽ 
-“ « -“ Ἁ “ ἤ οι Ἁ 

δηλοῖ, ἑνικῶς τε καὶ πληθυντικῶς τριακαῦα καὶ 

10 τριακάδας τὴν ἡμέραν καλῶν. 
ἢ Ἷ “ Νὰ ὦ ΝΥ, τὰ ΓΝ 

Τριάκοντα : πρώτοι μὲν οἱ κατὰ πόλιν δικασταί" δεύ- 
, ͵ - 

τεροι οἱ κατὰ δήμους τριάκοντα, τῆς ἐκκλησίας 
" ΄ . » ’ ΣΝ ΄ 
ἐπιμελούμενοι μετὰ τῶν ληξιάρχων᾽ οὕτως Φρύ- 

νιχος. 
’ ’΄ ’ 

1ὅ Τρία Στησιχόρου : στροφήν᾽ ἀντίστροφον' ἐπωδόν" 

ἐπωδικὴ γὰρ πᾶσα ἡ τοῦ Στησιχόρου ποίησις" καὶ 
Ν , 5, ,ὔ ΕΣ. ἾΝ ΌΝ -“ 

τὸν τελέως ἄμουσόν τε καὶ ἀπαίδευτον λοιδοροῦντες 
Ἂ ΄ , ἔφασκον ἄν, οὐδὲ τὰ τρία Στησιχόρου εἰδέναι. 

“- , ““,ἊΥ̓ 

Τρία᾽ καὶ δύο : ἐπὶ τῆς κράσεως τοῦ οἴνου" ᾽Αριστο- 

20 φάνης ᾿Ἱππεῦσιν᾽ Ἔχε (καὶ) πιεῖν κεκραμένον τρία 
“ 

καὶ δύο ἩΗσίοδος" Τρὶς ὕδατος προχέειν, τὸ δὲ τέ- 
" ῬῊΣ ὦὖς 

τρατον ἱέμεν οἶνον" Εὔπολις Αἰξίν" Διόνυσε χαῖρε 
, . ΄“ ᾿ Ἀ ᾿ μήτι πέντε καὶ δύο" τοιοῦτο καὶ τὸ παροιμιακόν 

ΩΝ 7 , Ἂ »» ἁἃ Ἁ ’ ᾽ Ν Ν ἈΝ 
(ΠῚ πέντε πίνειν, ἢ τρί᾽, ἢ μὴ τέτταρα" τὸ μὲν γὰρ 

7, ο 5 

2ὅὃ ε ἐστὶ τρία καὶ δύο" τὸ δὲ γ΄ ἥμισυ καὶ διπλάσιον" 
ς δὰ τον " " 

Το δὲ τετταρα σὸν ἰσω !. 

᾿ πολλῶν δὲ τροφῇ 2. «εἰδης 

5 Ατῖς. ἴπ πηᾶγρ. ἃ τη. ἃηΐ. χαὶ εἰ ᾿Η οπ). οἵ μαθεΐ τρὶς 
δ τ μ 
ε ΄ » ᾿ - κ δ Ν ὑ εἴ τέταρ ἴξικεν ---- μή τι ε καὶ β -τ-ο τὸ παροι 
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" Τριαχθῆναι : λέγουσιν οἱ παλαιστριτικοὶ᾽ ἀντὶ τοῦ 

τρὶς πεσεῖν" ἢ τὸ τρὶς στοχάσαντα νικηθῆναι, 

στάδιον, δίαυλον, δόλιχον: οὕτως Θουγενίδης ἐν 

“Ιικασταῖς. 

δ Τριακοντούτης : προοξυτονεῖται" κοινὸν δὲ ἐστὶν ἀμ- 

Φοτέρων τῶν γενῶών᾽ καὶ τὰ πλήθη τριακοντούτεις" 

καὶ παρὰ Θουκυδίδηι᾽ αἱ τριακοντούτεις σπονδαὶ 

εἴρηται" καὶ ᾿Αριστοφάνης. 

Τριβαλλοί : οἱ ἐν τοῖς βαλανείοις ἀναγώγως διατρι- 

10 βόμένοι" “ημοσθένης ἐν τῶ κατὰ Κόνωνος οἰκίας 

καὶ Τριβάλλους ἐπωνυμίαν ἔχειν" οἱ δὲ τοὺς εἰκαί- 

ους καὶ τοὺς βίους κατατρίβοντας. 

[Τριβωνευόμενοι : ἤτοι ἀντὶ τοῦ τριβὰς" ἐμποιοῦντες" 

ἡ ἀντὶ τοῦ τεχνάξοντες" (ἢ) ἀντὶ τοῦ τρίβωνες εἶναι 

16 πραγμάτων.] 

Τρίβωνα : στολισμόν. 

Τριβήν : ὑπέρθεσιν. 

Τριβωνευόμενοι : ἤτοι ἀντὶ τοῦ τριβὰς ἐμποιοῦντες" 

ἢ ἀντὶ τοῦ τεχνάζοντες" (ἢ)" ἀντὶ τοῦ τρίβωνες 

20 εἶναι πραγμάτων. 

Τριβώνιον : ἱμάτιον παλαιόν. 

Τρίβωνος : ἐμπείρου. 

Τριβωνοφόρος : ὃ Φορῶν στολὴν ἔχουσαν σημεῖα ὡς 

γαμματια. 

ἥ Τρο, σεις, ᾿ δτρη 
5 τρεῖς παισὶν τη. Ργν αὐ νἱἀδίιν, πεσεῖν σΟΥΓΘΟίοΥ. 
ὁ ΄«δοὺς ἢ. ΡΓ. 

᾿» τριβὰς τριβωνας Δεορηΐ, οἵ ριιποία ΘΟΥΙΓΘΟΙΟΓΙΒ. 
5 ἣ Ϊ ἢ ΟἸ. 019. 



ΟΟῚ 

Τρίγληνα : ὃ μὲν ᾿Ηλιόδωρος τρίκορα" γλήνη" γὰρ ἡ 

τοῦ ὀφθαλμοῦ κόρη" ὃ δὲ ᾿Απίων πολύγληνα᾽ τὰ θέας 

ἄξια. 

Τρίγωνον δικαστήριον : ὄνομα ἐστιν δικαστηρίου" ἴσως 

ὅ καὶ τωῖ σχήματι τριγώνο"" ὄντος. 

"Ἐ Τρίγωνον : δικαστήριον ᾿Αθήνησιν, ὡς παράβυστον 

καὶ μέσον. 

Τρίγωνος : ἀρρενικῶς" μουσικὸν ὄργανον Ψαλτηρίωι 

τὴν ἐξάρτησιν ὁμοίαν ἔχον. 

10 Τριγχός : τειχίον στεφάνη" περίφραγμα. 

Τριηράρχημα : τὸ εἰς τὴν τριηραρχίαν ἀνάλωμα" 

ἐπιτριηράρχημα δὲ, τὸ ἀναλισκόμινον μετὰ τὸν τῆς 

τριηραρχίας χρόνον. 

Τρικαλίνδητος : τρικυλίνδητος. 

15 Τρικάρανον : φρούριον ἔστι τῆς ᾿Αργείας" οὕτω καλού- 

μένον. 

Τρικέφαλοι : ᾿Ισαῖος ἐν τωῖ περὶ Εὐκλείδου" μικρὸν δ᾽ 

ἄνω τοῦ Τρικεφάλου, παρὰ τὴν ᾿Εστίαν᾽ ὁδόν" τὸ 

᾿ πλῆρες ἔστι, τοῦ τρικεφάλου Ἑρμοῦ. 

90 Τρίμμα: δ ἀρωμάτων πόμα. 

Τρίμνων : γ' μνῶν ἄξιον. 

Τριήρεις : πλοῖα πολεμικὰ, ἃ καλοῦνται λέβερνοι. 

Τρικέφαλος : ὁ Ἑρμῆς" ὥσπερ διδάσκων τὰς ὁδοὺς, 

καὶ ἔχων ὑπογραφὴν, ποῦ μὲν αὕτη: φέρει κἱ ὁδός" 

9ὅ ποῦ δὲ ἐκείνη ἴσως δὲ πρὸς ἑκάστην δὴὸν κεφαλὴν 
πὸ ὦ ΕἸ εἶχεν" ἔστιν δὲ ὁ ἀναθεὶς τὸν τρικέφαλον Ἑρμῆν, 

1 γλίνη Ἂν Τὺπὸ. Ἢ 157) υΣ 

᾿ ἀργίας 3. ἐς δὲ τία β8ρε ρεροσαδί. 4 αὐτὴ 

Ρλοί.. 4 
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ὡς Φιλόχορος! Φησὶ, Προκλείδης “Ἱππάρχου 

ἐραστής. 

Τριοβολιμιαῖος : τριῶν ὀβολῶν εὔωνος. 

Τριοπίς : ὄρνεόν τι. 

ὅ Τρίορχος : ὄρνεον. 

Τρίπαια : ἡ ἐναντία πνοή οὕτως Σοφοκλῆς. 

Τρίποδα : λέβητα ἐν “Δελφοῖς" ἐπὶ τρίποδα κείμενον 

μαντικοῦ ᾿Απόλλωνος. 

Ἐτρὶς ἐξ ἢ τρεῖς κύβοι : οἱ μὲν τρὶς ἐξ νίκην" οἱ δὲ 

10 τρεῖς κύβοι κενοί" καὶ τὸ παρ᾽ Εὐριπίδηι τοιοῦτον" 

Βέβληκ᾽ ᾿Αχιλλεὺς δύο κύβω καὶ τέτταρα᾽ τριῶν 

γὰρ ὄντων τῶν ἀναρριπτουμένων βόλων, δύο μὲν 

κενοὺς αὐτὸν φησὶ βάλλειν" ἕνα δὲ τὸν τέταρτον" 

διττὸς᾽ οὖν ὁ κύβος ὃ, τε ἀναρριπτούμενος, εἴτε 

16 κενὸς," εἴτε πλήρης εἴη" καὶ ἰδίως ὃ κενός" ὅτι δὲ ὁ 

τρὶς ἐξ βαλὼν κατώρθου, καὶ Αἰσχύλος ἐν ᾽4γα- 

μέμινονι παρίστησι' Τὰ δεσποτῶν γὰρ εὖ πεσόντα 

θήσομαι, Τρὶς7 ἕξ βαλούσης τῆς ἐμῆς φρυκ- 

τωρίας. 

20 Τριστάται : οἱ παρὰ χεῖρα τοῦ βασιλέως, οἷον ἔχοντες 

λόγχας ἀϑΑΡΘΝΣ κατα χθῆμι 

Τριτημόριον : τοὺς ἐξ χαλκοῦς ὃ εἰρρεω Φιλήμων τοῦ 

᾿ὀβολοῦ τριτημόριον᾽ θαυμάζω οὖν ἐγὼ πῶς μωνυ μήν 

μόριον εἰσὶ δύο χαλκοῖ, τριτημόριον δὲ ἕξ" εἰ μὴ ἄρα 

25 ἐκεῖνον μὲν κυρίως ὠνομάσθη τέταρτον μέρος τοῦ 

᾿ χω ὅ χομ. τοῦ ἀ. 

ἊΨ Ἱποῖ, 1575. 8. 3 διττῶς 

4 εἴτε 5. εἴτε κενὸς Ἰῃὴ ΠηΔΓΡ. ἃ ΟΟΙΓΘΟΐΟΓΙΘΟ. 
6 ὅρ ρτίπιο. 7 Τρὶς ὅζο. αἱ ποντ8 ἀγίϊο. 
8. χαλκοὺς 6 5ῖ5 ἀΘΙΠΟ6ρ8. 9 ἐχείνου 
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10 

1ὅ 
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ὀβολοῦ" τὸ δὲ τριτημόριον ὡς ἀπὸ τεσσάρων μερῶν 
3, Ρ. .Ἂ, ᾿ “1 ΄ 5, ’ὔ ἃ ὄντων ἀνὰ δύο χαλκοῦς, τρία ἔχον μέρη, ξξ χαλ- 

-“ Φ κοῦς συνάγει. 

Τριτημόύριον : “4είναρχος κατὰ Καλλισθένους" ὅτι δὲ 

τριτημόριον ἐστὶν ἕξ χαλκοῖ, Φιλήμων διδάσκει. 

Τριπτῆρα : ̓Ισαῖος ἐν τῶ κατὰ Διοκλέους" τριπτὴρ 
’ ,, , 

ἐστι πιθάκνη ἐκπέταλος, οἷα τὰ ἐπιλήνια᾽ ὡς Νιί- 
ρος ΣΒΆ" ΄, ᾿ τΝἯ ῇ »- “ 

κανδρος Φησίν᾽ ἐπὶ τούτου δ᾽ ἀν τάττοιτοϊ νῦν 
εἶ ΓΟΗΝ, ὙΝ ἢ - Ἀ Ἀ Ἃ Ψ Ἷ 

παρὰ τῶι ρητορι᾿ πολλὰ γὰρ καὶ ἀλλα σημαινει 
, 

Ττούυνομοι-. 

Τριτογενής : ἡ ̓ Αθηνᾶ" ἤτοι ὅτι ἐκ τῆς νηδύος καὶ τῆς 

μήτρας καὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διὸς ἐξῆλθεν" ἢ ὅτι 
Ἀ “ , “ “ ͵ὔ ΕἸ 7 ΕῚ 

παρὰ τωῖ Τρίτωνι τῶ ποταμωΐϊ “ιβύης ἐγεννήθη 
7 ε ΜΙ, “ »" ᾿ Ἃ ὦ ,ὔ 1 

φθίνοντος, ὡς καὶ ᾿Αθηναῖοι ἄγουσιν" ἢ ὅτι τρίτη 

μετὰ Αρτεμιν καὶ ᾿Απόλλωνα ἐγεννήθη ἢ ἐπεὶ 

τρίτωνα" τὴν κεφαλὴν ᾿Αθαμᾶνες λέγουσιν" ἢ ἐπεὶ 

παρὰ Τρίτωνι ἐγένετο" ἢ τοῦ τρεῖν᾽ καὶ εὐλαβεῖσθαι 
6 ποτα, ὦ Ἂ Ὡς » ΄ “΄π|,΄7 

αἰτία" ἢ γεννητικὴ ὅτι ἀπελούσατο τώ Τρίτωνι 

τωϊ Λιβύης ποταμωΐϊ. 

20 Τριτογένεια : φοβερά" καταπληκτική. 

Τριτομηνίς : τὴν τρίτην τοῦ μηνὸς τριτομηνίδα ἐκά- 

λουν᾽ δοκεῖ δὲ γεγενῆσθαι τότε ἡ ᾽Αθηνᾶ" Ἴστρος 

δὲ καὶ Τριτογένειαν αὐτὴν φησὶ λέγεσθαι, τὴν αὐὖ- 

τὴν τηῖ σελήνηι7 νομιζομένην.ἣ 

95 Τρίτον ἡμίδραχμον : τὰς δύο ἥμισυ δραχμὰς οὕτως 
ἢ ᾽ Ἷ ε , εἰώθασιν ὀνομάζειν οἱ παλαιοί. 

᾿ χαλκοῖς; ἴὰπη ἔχων ἃ Τῃς͵ τοιταῖξ, 1Θ οι "4. 

᾿ Β6Ι26] ν πῇ. ΡΓ. 5. τρίτην 
᾿ τρίτων δ τριν πη. ὈΓ. 6 ὅξε εἂν 
7 σελῆινηι 8 «γῇ Τὴ. ὈΓ. 
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Τριτεύς : τὸ τρίτον τοῦ μεδίμινου. 

ρίαν δόμοιο δύο δραχμαὶ καὶ τῆς τρίτης 

ἥμισυ" εὑς εἶναι δύο δραχμὰς καὶ τριώβολον." 

Τριτοπάτορες : “ήμων ἐν τηῖ ᾿Ατθίδι φησὶν ἀνέμους 
- ι ᾿ , ι 
εἶναι τοὺς τριτοπάτορας᾽" Φιλόχορος" δὲ τοὺς Τρι- 

, " , ὙΦ τοπάτρεις πάντων γεγονέναι πρώτους᾽ τὴν μὲν 
“ “ ἃ μ᾿ ,, 

γὰρ γῆν καὶ τὸν ἥλιον, φησὶν, ὃν καὶ ᾿Απόλλωνα 
-“ " - ΄ , 3, 

τότε καλεῖν, γονεῖς αὐτῶν ἐπίσταντο οἱ τότε ἄν- 
ς Αὐν τον ἫΒ , , , δ ἢ 

θρωποι᾿ τοὺς δὲ ἐκ τούτων τρίτους πατέρας" ΦΦανό- 
͵ “ , "- ᾽ὔ 

δημιος δὲ ἐν τ΄ φησὶν, ὅτι μόνοι ᾿Αθηναῖοι θύουσι καὶ 
“ , , «“ ᾽ν» 

εὔχονται αὐτοῖς ὑπὲρ γενέσεως παίδων, ὅταν γαμεῖν 
“ ,ὔ “ ’ 

μέλλωσιν" ἐν ὃὲ τωῖ ᾿Ορφέως φυσικῶ ὀνομάζεσθαι 
4 , 

τοὺς τριτοπάτορας, ᾿Αμαλκείδην᾽ καὶ Πρωτοκλέα. 
, Ξ μ᾿ ’’ ͵ καὶ Πρωτοκρέοντα᾽ θυρωροὺς καὶ φύλακας ὄντας 

-“ ᾿΄. 

τῶν ἀνέμων" ὃ ὃὲ τὸ ᾿Εξηγητικὸν ποιήσας, Οὐ- 
-“ Ἁ “-“ ᾿ 3 Ν Εν Α, ᾽ “ 

ρανοῦ καὶ γῆς φησὶν αὐτοὺς εἷναι" ὀνόμιατα δὲ αὐτῶν, 
4 

Κόττον, Βριάρεων“ καὶ Πύγην. 

Τρίτην ἐρίων : σταθμόν τινα καλοῦσιν. 

Τρίτος ἀριστεροῦ : ἐν τοῖς τραγικοῖς χοροῖς τριῶν 
, Υ̓ ᾿ -“ 3 “ 

ὄντων στοίχων καὶ ζυγῶν, ὃ μὲν ἀριστερὸς στοῖχος 
ε Ν τό ΄ “πη 9 δὲ ἿΝ Ν Ν -“ ὃ πρὸς τωϊ θεάτρωι ἦν᾽ ὃ δὲ δεξιὸς, πρὸς τωϊ προσ- 

, “" , “ - κηνίωι" συνέβαινεν οὖν τὸν μέσον τοῦ ἀριστεροῦ 
Ἁ “ 

στοίχου τὴν ἐντιμοτάτην καὶ τὴν οἷον τοῦ πρωτο- 
, ΄ , . ΄ 

στατου" χῶρᾶν ἐπέχειν και στασιν. 

φ δ Τρίτου κρατῆρος : τοῦ σωτῆρος, ὃν καὶ τέλειον ἔλεγον" 
΄“ , , 

τὸν μὲν πρῶτον, ᾿Ολυμπίων φασί" τὸν δὲ δεύτερον 

. ΒΔ Ὁ. χω ͵Ωο, ἤν θδ; Ἐ’ 

ὁ Βέρτα εἰ σοι ρθη), Ριμιοία “ σΟΥΓΘΟΙΟΥ ; 1. 6. εἰ 
ῬΓΟ ε ἀοοιριθηάιιῃν 1168 8. 

4 ον Τὴ. ΡΓ. 5. οἴῃ Πίαγα. 
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, "“ " -“- 

ἡρώων" τὸν δὲ τρίτον ᾿Ολυμπικῶς τωῖ Σωτῆρι τε 

καὶ ᾿Ολυμπίωι. 
’ Ι ’ ἈΝ ’ “ -“ 

Τριτος᾽ κρατήρ : 4ιὸς τελείου σωτῆρος" πρῶτος γὰρ 
΄ 5 ῇ Ἀ ε ΟΝ, δλ 5, Ε ᾿Ὶ Ἀ , 

τέλειος ἀριῦμος ὁ τρια ὁτι εἐχει ἀρχὴν καὶ τέλος 
᾿ ΄ Η ε ,ὕ 2.59 “ ἥτις “-᾿ 

5 καὶ μεσα᾿ ὡς Φιλόχορος΄ ἐν τωῖϊ περὶ ἡμερών. 
,ὔ Ξ ͵ ,ὔ - " 

Τρίοττης : περιτραχήλιος κόσμος" ἔχων τρεῖς οἱονεὶ 
5» ἥν κῈ 8 5 «ε 

ὀφθαλμούς" καὶ μήποτε παρὰ τοὺς ὕσσους, ὡς ἀμ- 

βλυώττειν ἐν τωῖϊ τ. 

Τριτοπάτωρ: τριτοπάτρεις οἱ μὲν ἀνέμους" Φιλόχορος 

10 δὲ τοὺς πρώτους ἐκ γῆς καὶ οὐρανοῦ" ἄρξαντας 

δὲ γενέσεως" ἐν δὲ τοῖς ᾿Ορφικοῖς, ἀνέμων παῖδας. 

Τριττύς : τριάς. ᾿ 
΄ ’ , ΄ 7, » “ 

Τριττύαν: θυσίαν Καλλίμαχος μὲν τὴν ἐκ κριοῦ, 
Γὰ ᾿ , -΄Ἀ᾿ ὌΝ,» Ν Ε Λ 

ταύρου καὶ κάπρου" Ἴστρος δὲ ἐν μὲν ᾿Απόλλωνος 

15 ἐπιφανείαις, ἐκ βοῶν, αἰγῶν, ὑῶν" ἀρρένων, πάντων 

τριετῶν. 
ΩΝ -“ , , ᾿ ᾿ ΄, ε 

Τριττύς :, Φυλῆς μέρος τρίτον καὶ τριττύαρχος ὁ 

ἄρχων. 

Τριττύς : τὸ τρίτον μέρος τῆς Φυλῆς" αὕτη γὰρ διήρη- 

20 ται εἰς τρία μέρη ῦ ὶ ἔθ ὶ ι ς τρία μέρη τριττῦς καὶ ἔθνη καὶ ᾧρατριας, 

ὡς ᾿Αριστοτέλης Φησί. 
’ Ἀ ’ »“, " ᾿Ὶ ΄“ Ἁ ΩΣ κ 

Τρίτωι καὶ τετάρτωι ἔτει : ἀντὶ τοῦ πρὸ τριῶν καὶ 
’ὔ  μκἠ" ω ᾽ ΄“ ς 

τεσσάρων ἐτῶν" οὕτως Αντιφῶν. 
’ , ’ ε , , 

Τρίτωι φάει : τρίτηι ἡμέραι. 

90 Τρίχα : τριχῶς. 

τ ὡς ῬΓΠΠΟ. “χω, εἴ ἴπο. ρος ἴ. 138. ας. 2. 

3 Ῥῇμηο -τος. ῬοΥβοπιι5 -τες. 4 υἱῶν 

5. ἀντιῷα : ῬΥΪΠΟ ἔμϊ886, βεἀ φώ :--[ξ 1586 σΟΓΓΘΟΙΌΓΘΠῚ 

Ρυΐο. Ξ 
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Τριχακτόν : κτένιον. 

Τριχαπτόν : τὸ βαμβύκινον ὕφασμα" ἱμάτιον πολυ- 

τίμητον. 

Τριχθά : τριχή. 

ὅ Τριχίδες : θρίσσαι" διὰ τὸ λεπτὰ ἔχειν ὀστᾶ. 

Τριχόβρως Ἴ θηρίον, ὃ τοὺς τῶν περικεφαλαίων λόφους 

διαβιβρώσκει. 

Τροπάδια : ἀστραγάλων παιδιά. 

ἢ Τριχολογεῖν : τὰς τρίχας ἀναλέγεσθαι καὶ περὶ αὐὖ- 

10 τῶν φροντίζειν. 

Τροπαια : νικητήρια. 

Τροπή : δίωξις. 

Τροπηλίς : ἡ τῶν σκορόδων δέσμη, ἀπὸ τοῦ εἰλῆσθαι" 

ἐν δὲ τοῖς Σ᾽'κίροις᾽ τῆ ἑορτηῖ ἤσθιον σκόροδα" ἕνεκα 

18 τοῦ ἀπέχεσθαι ᾿Αφροδισίων, ες ἂν μὴ μύρων ἀπο- 

πνέοιεν' ὡς Φιλόχορος ἐν τηῖ πρὸς άλυπον ἐπι- 

στοληϊ. Η 

Τρυπῆς ἀποσκίασμα : ἀντὶ τοῦ ἀλλοιώσεως καὶ με- 

ταβολῆς ἴχνος" καὶ ὁμοίωμα φαντασίας. 

90 Τροπίας οἶνος : ὃ τετραμμένος καὶ ἐξεστηκώς" ᾿Αρι- 

στοφάνης “αιταλεῦσιν᾽ Ταχύ νυν πέτου καὶ μὴ 

τροπίαν οἶνον φέρε. 

Τροπίδια 1" τὰ εἰς τρόπιν νεὼς εὐθετοῦντα ξύλα" μετα- 

φορικώς δὲ καὶ ἐπὶ καταβολῆς τινὸς καὶ ἀρχῆς 

95 πράγματος" καὶ ὃ τόπος ἐφ᾽ οὗ τίθεται ἡ τρόπις" 

οὕτως Πλάτων. 

᾿ ὁ τὴ {πιιγὰ. δὲ Της, ἢ, 188. ας 
΄ 

5. χηροις ἴῃ. ὈΓ. σχῆἥροις 1. 6. σκίροις ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ. 
3 γῦν 4 Τροπιδὰ 1. ΡΓ. 
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Τροπωτῆρες : οἱ ἱμάντες οἱ ἐν τοῖς πλοίοις, ἐν οἷς αἱ 

κῶπαι περὶ τοὺς σκαλμοὺς περιδέονται. 
“ 

Τρόπον: ἥθος. 

Τρόπον τινά : ἀντὶ τοῦ καλῶς ἄν. 

ὅ Τροποφορεῖν : 
, , ΠΊΩΝ , Τροπώσομαι : νικήσω ὑποτάξω. 

Τροφαλίς : τυρός" οὕτως Εὔπολις. 

Τροφή : ἀντὶ τοῦ ἀγωγὴ καὶ παιδεία" καὶ τραφὲν, 
᾽ ᾿Υ ἐν, 6.5 Θὲ ῃέ παν ὃὲ ἴχιας: ’ ἀντὶ τοῦ ἀχθὲν, παιδευθέν" ἐνίοτε ὃὲ καὶ ὁμοίως 

Ι0 ἡμῖν: Πολιτείας" ἐπιθυμοῦμιαι δ᾽ αὖ τρίτων τινι τῶν 
ἡ π ᾿ ᾿ , εξ ᾿ κ᾿ κ᾿ 

περὶ τὴν τροῴην καὶ γεννησιν" τροῴην μὲν γὰρ 
-“ Α -“ , . ϑ ἊΝ ον 

βρῶμα καὶ πῶμα λέγει" γέννησιν δὲ, τὰ ᾿Αφρο- 

δίσια" ἐν δὲ τρίτωι Πολιτείας" καὶ ὑπὸ τωῖ σοφω- 
, " 2 αν ὑψυνίονν ᾿Ἑ τάτω Χείρωνιἢ τεθραμμένος" ἀντὶ τοῦ πεπαιδευ- 
δ᾿ Ὑτολῆεν ν “ ε ΄ ΡΞ 

16 μένος" ἵνα μὴ ἐναντιῶνται 'Ομήρωι, πεπαιδεῦσθαι 

λέγοντι τὸν ᾿Αχιλλέα παρὰ Χείρωνι, οὐχὶ τετρά- 

φθαι. 

Τρόφι κῦμα : τεθραμμένον κῦμα. 

Τρόφιμος : ὃ νεώτερος οἰκοδεσπότης. 

20 Τροχάζειν : διατρέχειν. 

Τροχηλατεῖν : ἐλαύνειν. 
, » 

Τροχίας : πορείας" τρίβους" ἐργασίας. 

Τροχίμαλλον : σωρὸς λίθου" οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 

Τροχισθεῖσα : βασανισθεῖσα᾽ ἀπὸ τοῦ τροχοῦ, ὅπερ 

9ῶὅ ἐἩστιν ὄργανον βασανιστικὸν, διατεῖνον τὰ σώματα. 
"» ε ε 

Τρόχμαλος : ἡ ἐκ λίθων στρογγύλων αἱμασιά" ἡ 

περιωικοδομημένη τοῖς χωρίοις. 

ἊἜ Τῃς. γησιν ἴ. 138. ς. 4. 

"καὶ ΟΠ]. Π. ΡΓ, 5 τον!, αἵ ποχ. 
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Τρόχις : ἄγγελος. 

Τροχόν : δρόμον Εὐριπίδης Μηδείαι"" ᾿Αλλ οἵδε" 

παῖδες ἐκ τροχῶν πεπαυμένοι. 

Τρύβλιον : ᾿ὀξυβάφιον᾽ ἐμβάφιον"" πινάκιον' ποτήριον. 

ὅ Τρύγη : παντὸς καρποῦ συγκομιδή. 

Τρυγόνα ψάλλειν : παροιμία" ἐπὶ τῶν φαύλως πρατ- 

τόντων᾽ ἴσως παρὰ τὸ τρύζειν᾽ “Ὥς μή μοι τρύ- 

ζητε. 

Τρύγοιπος : ὑλιστήρ"" οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 

10 Τρυγών : τὸ ζῶον" παίζεται δὲ εἰς τὴν τῶν γυναϊκῶν 

συνουσίαν. 

Τρύζει : ψιθυρίζει" γογγύζει: ἀσήμως λαλεῖ" παρὸ 

καὶ ἡ τρυγὼν," ἐπεὶ ἀσήμως φθέγγεται καὶ γογ- 

γυστικῶς. 

1ὅ Τρύμη: πανοῦργος" ᾿Αριστοφάνης. 

Τρύξ : καὶ τὸ γλεῦκος καὶ ἡ ὑποστάθμη" ᾿Αριστο- 

φάνης. 
Τρυσίππιον : ἔγκαυμα ἵππου γεγηρακότος ἐπὶ τῆς 

γνάθου" τροχωϊ ὅμοιον᾽ οὕτως Εὔπολις. 

90 Τρυσμός : γογγυσμοός. - 

Τρυτάνη : ὃ ζυγός. 

Τρυφάλεια: περικεφαλαία. 

Τρύφος ἄρτου : κλάσμα ἄρτου. 

Τρύχεται : κακοπαθεῖται᾽ πονεῖται" ταλαιπωρεῖται" 

925 ἐκνενεύρισται. 

᾿ Αρσοθηίιι5 ἢϊο σοΥτϑοίου!β, 884 ἴῃ τροχῶν ἃ 1] 10. 

5 δί πὶ. ̓ Γ- 3. ἄλλοι δὲ 

1 Τρυβλεῖον : ὀξυβαφεῖον' ἐμβαφεῖον 

5. λὴ Ἐ Ἰης, γῶν 9. 50. Ὁηἱ. 
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, διθο" Τρυχηρά : ῥακώδη. 
Ἂν “ “ Ν ’ὔ 

Τρύχνον : τὴν πόαν θηλυκῶς λέγουσιν τὴν τρύχνον, 
᾿ Χ Ἢ ᾿ ᾿ ἐλ σε ττ᾿ δὲ ΄ δὲ ἽΝ 

οὐ τὸν τρυχνον᾽ σὺν τώ σ᾽ δὲ στρύχνον οὐδαμοῦ 
΄ς- ἐὰν μά ,ὔ ᾿ , 

εὑρον᾽ καὶ παρὰ τὴν παροιμίαν τὴν, ἀπολώτερος 
ἢ δωω ε Ν ν, 8 , ᾽ 

9. τρύχνου, παρωδῶν ὁ κωμικὸς φησίν᾽ "δὴ γάρ εἶμι 
΄ ,’ 

μουσικώτερος τρύχνου. 
"»» "» “ 

Τρύχουσιν : ἐλαττοῦσιν. 
’, Δ ’ 

Τρυχωθείς : πιασθείς" ἡ φανερωθβείς. 
΄ὔ -“ ᾿ ’ Τρώγειν : οὐχὶ τὸ ἐσθίειν ἁπλῶς" ἀλλὰ τὰ τραγὴης- 

Ν Ν ,ὔ Ξ “ ᾿ 
Ι0 ματὰ καὶ τρωκτὰ καλουμενα οὐτῶς Αριστο- 

’ 

Φανῆης. 

Τρώῶγες : θηρία τὰ ἐν τοῖς ὀσπρίοις" οὕτως Στράτ- 
1 τις. 

- , 

Τρώκτης: ἐκ παντὸς κερδαίνων᾽ οἷον ἀποτρώγων. 
’ ᾿ ᾽ Ἁ ᾿ » ΒΝ ᾿ Ε] ’ 

15 Τρωκτῆς: ἀποστερητὴς καὶ ἀπατεων᾽ οἷον ἐπιτρω- 
λ ΄, γὼ 32 9 τ Ν Α 

γων Τρώκτης σφοῦρ ἐστιν, ἅμα σεσηρὼῶς καὶ 

γελών. 
’, , 

Τυκτον : χειροποίητον. 
’ - “ 

ἘΤύλη : τὸ ἐπὶ τῶν τενόντων φῦμα" ᾿Αριστοφάνης. 
, ’ 

20 Τύλοι : σκαλμοὶ πλοίων. 
΄ ἡ ἘΠ. “ 3 "»᾿κὰ Ἂ ’ὔ «ε 

Τυλος : ὁ ἐξέχων ἢλος,᾽ περι ον ὀεσμευεται ὁ τρόπω- 
’ 

τὴρ." 
’, ἈΝ ’, , ν ἢ. ,ὔ 6 “ , 

Τύλος : νενεκρωμένη σάρξ'᾽ ἀποσκίρρωμα᾽ τῶν γονὰ- 

των. 

25 Τυλοῦται: τραυματίζεται' παχύνεται. 

' στρᾶτις " σφόδρα α. σφόδρά Ῥοτϑβ. υἱέες Ρ. 178. 

ἜΘ ΎΡΒΟ. εἰ} 4! 5. 951ς, εἴ περὶ ὧν (516) 

πο τη. ΡΥ. 5. ᾧ εἴ ἀσσεηίιις σοΥγθοίο 8. 

6. 5ετηεΐ. 

Ρμοί. 4 
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Τυμβογέροντες : πέμπτη ἡλικία γερόντων ὡς καὶ 

Θεύφραστος" παραπλῇγες καὶ τηῖ διανοίαι παρηλ- 

λαγμεένοι. 

Τύμβος : τάφος. 

δ Τυμβοχοεῖ: θάπτει. 

Τυμπανίζεται : ξύλωι πλήσσεται" ἐκδέρεται καὶ κρέ- 

μαται." , 

Τύμπανον: τὸ τοῦ δημίου ξύλον, ωΐἷ τοὺς παραδιδομέ- 

νους διεχειρίζετο᾽ καὶ τὸ ἀποτυμπανίζειν ἐντεῦθεν. 

10 Τύμπανον : ἐκ δερμάτων ἐστὶ γινόμενον, καὶ προῦον" 

ὃ κατεῖχον αἱ Βάκχαι. 

Τυννοῦτο :" δεικτικῶς τὸ μικρόν. 

Τυντλάζειν: εἰς πηλὸν᾽ ἐμβαίνειν" ᾿Αριστοφάνης. 

Τυντλάζειν : ἐπιρραίνειν πηλωῖϊ τύντλος γὰρ ὃ πη- 

1ὅ λώδης τόπος. 

Τυντλάζειν : αὐτὸ καὶ αὐτὸ λέγειν. 

Τύντλος : πηλὸς καὶ τάραχος" Μένανδρος. 

Τυντλώδους : ̓λυώδους." . 

Τυπαῖς : πληγαῖς. 

20 Τυπείς : πληγείς" τρωθείς. 

Τυπεῖσιν : τρωθεῖσιν. 

Τυπῆσιν : τρώσεσιν. 

Τυπτήσεις : οὕτως λέγουσιν τὸ μέλλον ᾿Αριστοφά- 

νης. 

25 Τύρβη : ἀπόλαυσις ἢ θόρυβος ἢ τάραξις. 

1 χρεμνᾶται Ὠ). ὈΓ. νὶ 1ῃ μι νΘΓΓΣ πη. ΓΘΟΘΠΈΙΟΥ, 

32. Τύυννου ἰληΐιΠλ ἢν. ΡΥ. Τύννον [δο]ξ σΟΥΓΘΟΙΟΓ. 
σ 

3. εἰσπήλαιον (σ ΠΟΥ.) 4 ὕχωδους Ἰ. 6. ὑλώδους 
Φ Γρο, ἤ 1850. 6:5. 



ΘΙΙ 

Τυρευθέντα : κινηθέντα᾽ ταραχθέντα. 

Τυρεύων : κατασκευάζων. 

Τυραννεύσασαν : οὐ μόνον τυραννήσασαν᾽ καὶ Πλά- 

των καὶ ἕτεροι τῶν παλαιῶν. 

ὅ Τυρεύεται καὶ τυρεῖται: συνίσταται καὶ συμπήγνυ- 

ται. 

Τυραννικὰ' σανδάλια : πολυτελῆ. 

Τυρμιίδαι : δῆμος τῆς Οἰνηΐδος οἱ Τυρμίδαι. 

Τυρόκνηστις : μαχαίριον" καὶ σχῆμα ἀκόλαστον. 

10 Τυροκομεῖον : τάλαρος. 

Τυροφορεῖον : τὸ ἀναΦορεῖον περισπῶντες λέγουσιν. 

Τύρσις : ὃ περίβολος τοῦ τείχους. 

Τύρσος : τὸ ἐν ὕψει ωἰκοδομημένον. 

Τυρταῖος : ὃ τῶν ἐλεγείων ποιητής. 

18 Τυτθήν : ὀλίγην ἢ μικράν. 

Τυφεδανός : τετυφωμένος" καὶ ἀσθενὴς, οἷον καπνός. 

Τυφλῶν ὀνείρων: ἤτοι τῶν ἀπατηλῶν καὶ ἴσως 

περιέπεσεν τοῦτο “οιαὶ γάρ τε πύλαι ψευστάων 

εἰσιν ὀνείρων" ἢ ὅτι μύουσι προσδιαλέγονται. 

20 Τύφεται : καίεται. 

Τυφλοπλαστεῖται : τυφλὸς ἀναπλάττεται. 

Τυφλότερος λεβηρίδος : καὶ κενότερος λεβηρίδος" ἀμ.- 

Φότερα λέγεται" λεβηρὶς δὲ, οἷον λεπηρίς" καὶ 

λέπος᾽ τάττεται καὶ ἐπὶ τεττίγων καὶ πάντων 

25 τῶν τὸ γῆρας ἀπολειπομένων. 

Τυφλότερος σπάλακος :ἢ τοῦτο τὸ γένος οὐκ ἔχει 

: Τυρηνικὰ 3. χαὶ λεποστάται 

ΨΟΘΕ 190. ὁ. 4. 

ὅσ ρῥγβῆχιξ οοτγ. Μδηιβ τροβπίϊβ8. ἴῃ πηᾶγρ. σπάλαξ 
λέγεται ὁ τυφλοπονικὸς, αἱ ριεΐο, 
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ὀφθαλμούς" φησὶ δ᾽ αὐτοὺς Στησίμβροτος ὑπὸ 

τῆς γῆς τυφλωθῆναι διὰ τὸ φθείρειν τοὺς καρπούς" 

ἔχει γὰρ ὀδόντας μιαρωτάτους, καὶ ῥύγχος ὡς 

μαργάλης, καὶ πόδας ὡς ἄρκτου. 

ὅ Τυφομένης : καπνιζομένης. 

Τῦφος : ἀλαζονεία" μανία. 

Τυφῶνος : πυρώδους δαίμονος. 

Τυφών: οὐχ ἡ φλὸξ ἡ ἐκ τοῦ ἀέρος" ἀλλ᾽ ἡ ἐκ τῆς 

ἀναθυμιάσεως συστροφὴ πρὸ τοῦ ἐκπυρωθῆναι" ὡἧς 

10 Πλάτων ἐν Φαίδρω. 

Τυφῶνος πολυπλοκώτερον :3 Τυφὼν ὃ λεγόμενος κε- 

ραυνωβθῆναι ὑπὸ “ιός" τούτου" ποικιλώτερον. ὅ 

Τυφώς : ὃ κατὰ θάλατταν, ὑφ᾽ οὗ τὰ πλοῖα φθείρε- 

ται. 

15 Τυχηρότερον : εὐτυχέστερον. 

Τυχηρώς : ἐπιτυχὼς. 

Τύχην ἁπλῶς τὴν ἀγαθὴν τύχην καλοῦσιν. 

Τύψας : ἐκ χειρὸς πατάξας. 

Τύψον : τρῶσον. 

20 Τώ : χωρὶς τοῦ τ ἀντὶ τοῦ διό καὶ δυϊκῶς, ἐπὶ θη- 

λυκοῦ καὶ ἀρσενικοῦ καὶ οὐδετέρου. 

Τώ: περισπωμένως διό καὶ οὕτως ἄνευ τοῦ 1. 

Τωθάζει: σκώπτει" χλευάζει" λοιδορεῖ" καυχᾶται. 

Τῶν γὰρ ὑστάτων χάρις: 

25 Τῶν ὄνων οὔ μοι μέλει: 

1 σφίσι ΡΥηο, Ηἱ ΠΟΥ : ἰτπ αὐτὸς ὨἸ. ΡΓ. 
 -ωνεῖα 8. χό τη, ρμΓ. 4 τότου "). ΡΓ. 

[ ᾿Ξ τὸ . . 
5 -ότερον καυχᾶται τῶν Ζυηοί ΡΓΙΠΊΟ. 
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“ “ Ε Ἁ ͵ὔ 

Τών δυνατῶν τι κέλευ᾽, οὐ γὰρ παρὰ Κενταύροισι:" 
-“ ΟΣ το - νσ ᾿ς 

Τῶν ἑκτικῶν : τῶν περὶ ἕξιν νοσούντων. 

Τῶν ἐπὶ σκηνῆς : τῶν βθεατρικῶν.᾽ 
-“ -“ “ “ ὔ , 

Τῶν τριῶν κακῶν ἕν : λεγόμενον τι ἐστί καὶ Μέ- 
“ἢ ικτς δἰης , , 

ὅ νανδρος δύο προθεὶς, ὡς παροιμιῶδες ἐπιλέγει παί- 
ἃ , -“ “- 5 

ζων τὸ, Ἔν γάρ τι τούτων τῶν τριῶν ἔχει κακόν᾽ 
“ 3 ὃὲ γὴ λέ ἃ Θ , “ 

ταῦτα; δὲ εἶναι λέγουσιν, ἃ Θηραμένης ὥρισεν 
’ὔ “ Ὰ“ “ 

προστιμήματα" Πολύζηλος “μοτυνδάρεωι" Τριῶν 
-“ " κ δὰ 8 θ 4 ᾽ -" ῇ σὰ ἀδι Ξ 

κακῶν γοῦν ἦν ἑλέσθαι αὐτωΐ τι πᾶσ᾽ ἀνάγκη 
Δ ͵ Ἂ -“ ’ Ὰ , 

10 Ἢ ξύλον ἐφέλκειν, ἢ πιεῖν κώνειον, ἢ προδόντα 
᾿Ὶ “ μὲ ’ - “ ᾿ - ᾿ 

Τὴν ναῦν ὅπως τάχιστα τῶν κακῶν ἀπαλλαγῆναι 
“ , ,ὔ ΟἹ δ 

Ταῦτ᾽ ἔστι τρία Θηραμένους, ἃ σοὶ φυλακτέ᾽ ἐσ- 
, , : ν ᾿ 

τιν᾽ ᾿Αριστοφάνης Τριφάλητι" ᾿Εγω γὰρ ἀπὸ Θη- 
Ἀ ΄ ’ ραμένους δέδοικα τὰ τρία ταυτί. 

1ὅ Τῶ ῥα : διὸ δή. 

᾿Αρχὴ σὺν Θεῶ τοῦ υ. 

-" “- Ρ , 

ἱγάδες : οἱ ἐπὶ τῶν κεράτων τοῦ ταύρου ἀστέρες. 
, ὕω 1 , 

ἱγακίνθινον : ὑπομιελανίζον᾽ πορφυρίζον. 
« 

'γάλη: ὕαλος. 
, 

20 Ὕάλιος : πολέμιος. 

“γακινθίδες : θυγατέρες γακίνθου" τοῦ βασιλέως. 

1 οἐς. ἴι} πα. ἔ. 140. ς. 1. 3. χῶς 

3 Ταῦτα πον. ΔΓίϊο. τ βαὶ εἰ πᾶσὰ Ῥοι5. πάσα Ο. 

δ τὸν ἢ]. Ρ᾿Γ. 5 φυλάκτ᾽ (σε. σΟΓΓΕΟΙΟΓΙ5) 
Ὁ 

- . τ Ὑ ἢ - 
δι᾿ οτι ῬγΙπιΟ, 5ε6 βίας πμζ, 8. ὑἀάκίνθου 5ϊς. 
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'γάλινα : ἀντὶ τοῦ ὁαλᾶ." 
“ δῶρ Σ “ “ “ 
Υαλος : διὰ τοῦ α΄ οὐχὶ ὕελος" καὶ θηλυκῶς ἡ ὕαλος" 

καὶ ὑάλινον᾽ ᾿Αριστοφάνης ᾿Αχαρνεῦσιν" ᾿Εξ ὑαλί- 
, . μον , δι ἢ 

νῶν ποτηρίων καὶ χρυσιδων πᾶντα ὃὲ τὰ τοι- 
-΄ « 

ὅ αὖὗτα διὰ τοῦ α λέγεται. 

Ἐγβάδαι: δῆμος ἐστὶ τῆς Λεοντίδος. 

γβός : κυρτός. 
- “ 

᾿γβριστοδίκαι : οἱ ἐπὶ τῶν μὴ ἐθελόντων εἰσάγειν τὰς 
μι δίκας. 

εἶ ᾿ς“ 4 , 

ΙΟὝβρις : ἡ μετὰ προπηλακισμοῦ καὶ ἐπηρείας καὶ ἢ" 
ΝΑ“ ἐ- - ἐΡῊ Α ᾿ ΄ εἢ ΄ 5 -“ αἰκίας" αἰκία δὲ πληγαὶ μόνον" Λυσίας ἐν τωῖ 

᾿ “-, ἃ Ν » Ἷ ᾿ , , ) περὶ αἰκίας πρὸς ᾿Ισοκράτην᾽ καί τοι τίς οὐκ 
- ῃ', οἷδεν ὑμῶν, ὅτι τὴν μὲν αἰκίαν χρημάτων ἐστὶ 

’ -“- εἷ Ἁ ε [ ’, " μόνον τιμῆσαι" τοὺς δὲ ὑβρίζειν δόξαντας ἔξεστιν 

185 ὑμῖν θανάτωι ζημιοῦν. 
᾿ς “ » “ 

᾿Ὑγεία ᾿Αθηνῶ: ἐπώνυμοόν ἐστιν ᾿Αθηνᾶς" καὶ γὰρ 

᾿Ὑγεία καλεῖται, καὶ Νίκη, καὶ ᾿Ιππεία, καὶ ᾽Ερ- 
’ γάνη. 

3 “ ᾿γγιείαν' καλοῦσιν ᾿Αττικοὶ τὴν πεφυραμένα οἴνωι καὶ 
-“ σ “ 

20 ἐλαίω ἄλφιτα καὶ πᾶν ὅτι ἐξ ἱεροῦ φέρει" οἷον 
ἊἋ γ᾽ θαλλόν τινα ἢ ἄλφιτα. 

« , 5 Ξ Γ᾿ “ ᾿ ε , 
Υγιέστερος Ὀμῴακος : παροιμία ὠσπερ καὶ, ὑγιεσ- 

τερος Κρότωνος" πολλοὶ γὰρ Κροτωνιάται ἀσκη- 

ταί καὶ ὑχιέστερος κολοκύντης. 

95 Ὕυγρὰ κέλευθα : τὴν διὰ θαλάσσης ὁδόν. 

“Ὑγρός: ὃ εὐκατάφορος εἰς τὰς ἡδονάς" ῥευματιζό- 

μενος. 

τ Αρσοθῃΐ, οἴ. ἢ). ΡΓ. ὕαλα νοΪυϊξ οοτγθοΐοσ, μἱ (ἈΠΟ, 
Ὁ ἴῃς, ἢ, 140. ο.. 5. χαὶ Ἰπδογτ σοΥγ. ἢ Δος, ΟΠ]. 
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ἱγγρότης : ἀραιότης" καὶ ὠφέλεια. 

᾿γὸατίδες : σταγόνες. 

ἱγδερῶν : ὑδρωπιῶν. 

“γὸραν τέμνειν: ἐπὶ τῶν ἀμηχάνων λέγεται" ἵστο- 

δ᾽ ρεῖται γὰρ, Ὑδρα τηῖ ἐν Λέρνηι ἑκατοντακεφάλωι" 

τυγχανούσηι μαχόμενον Ηρακλέα, ὡς τῶν τεμ.- 

νομένων" αὐτῆς κεφαλῶν ἀνεφύοντο πλείους, κε- 

λεῦσαι ᾿Ιόλάωι ἐπικαίειν τὰς τεμνομένας. 

᾿Ὑδρεύειν : ποτίζειν. 

10 “γδρηλοί : κάθωγροι. 

Ὑδριαφόροι : ὥσπερ σκαφηφόροι᾽ αἱ μέτοικοι. 

“γῦρου : ὄφεως. 

᾿Ὑὸροφορία : ἑορτὴ πένθιμος" ᾿Αθήνησιν, ἐπὶ τοῖς ἐν τῶ 

κατακλυσμωΐ ἀπολομένοις,᾽ ἧς ᾿Απολλώνιος. 

15 γὸωρ αὐτοπαγές : τὸ συνεστηκὸς ἐν τοῖς ἱεροῖς" ἢ τὸ 

αὐτομάτας πηγὰς ἔχον. 

ἽὝγδωρ δὲ πίνων χρηστὸν οὐδὲν ἀν τέκοις : τοῦτο ἐξ 

ἐπιγράμματος εἶναι μέρος, οἱ μὲν ᾿Ασκληπιάδου, 

οἱ δὲ Θεαιτήτου φασίν. 

390 Ὕδωρ παραρέη: ἐπὶ τῶν ἐπαγγελλομένων παντὶ σθέ- 

νει σπουδάσειν, ὡς κἄν" εἰς ρέοντα πλοῖα ἐμβῆναι 

οὐκ ὀκνησάντων. 

ἰὼ . ἘΝ ἔβρεχεν. 

Ὑεικόν : ὑὸς" ἴδιον χοίρου ἔργον" λέγεται τὸν Σωκρά- 

ῶῷῦ τὴν ἄλλων τε πολλῶν παρόντων καὶ τοῦ Εὐβυδή- 

ἕκαστον τὰ κ. ῬΓΙΠΊΟ. ἊἋ [ῃς΄ μνομ- ἔ, 140. ς. 3. 

τῆμος ἦ χλω 

.χαν 5. Κζ7ὲ δ υἱος 
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μου εἰπεῖγ᾽ ὅτι ὑεικὸν αὐτῶ δοκοίη' πάσχειν ὁ 

Κριτίας, ἐπιθυμῶν Εὐθυδήμωι προσκνήσασθαι," 

ὥσπες τὰ ὕδια" τοῖς λίθοις" Ἐενοφῶν φησίν. 

ἱγηνῶν᾽ θρεμμάτων : καὶ ἔδοξέν μοι τοῦτο οὐκ ἀνθρώ- 

ῦ πινον, ἀλλ᾽ ὑηνῶν τινων μᾶλλον εἶναι θρεμμάτων" 

Πλάτων Νόμων᾽ ζ΄" ὑηνεῖς" ὕς δὲ δὴ "καὶ κυνοκε- 

φάλους λέγων, οὐ μόνον αὐτὸς" ὑηνεῖς, ἀλλὰ καὶ τοὺς 

ἀκούοντας τοῦτο δρᾶν πρὸς τὰ συγγράμματά μου 

ἀναπείθεις, οὐ καλῶς ποιῶν: Πλάτων Θεαιτήτωι. 

10 Ὕειον :7 χοίρειον. 

Ὕϊς : ἐπίθετον Διονύσου, ὡς Κλείδημος ἢ ἐπειδὴ, 

φησὶν, ἐπιτελοῦμεν τὰς θυσίας αὐτῶ, καθ᾽ ὃν ὁ θεὸς 

ὕει" χρόνον" ὃ δὲ Φερεκύδης τὴν Σεμέλην Ὕην"" λέ- 

γεσθαι, καὶ τὰς τοῦ “ιονύσου τροφοὺς “γάδας" ᾽Αρι- 

1ὅ στοφάνης δὲ συγκαταλέγει ξενικοῖς θεοῖς τὸν Ὕην. 

'γηνεῖς : δϊκόν τι καὶ ζωῶδες ποιεῖς. 

'γηνῶν : σκαιῶν καὶ ἀμαθῶν" καὶ ὑηνία᾽ σκαιότης 

καὶ ἀμαθία" οὕτως Καλλίας. 

Ὕης : τοῦ Σαβαζίου ἡ ἐπίκλησις. 

ΦΟΎθλος : φλυαρία ἢ μωρία. 

γί᾽ωνός : ὃ τοῦ υἱοῦ υἱός. 

᾿ αὐτὸ δοκεῖ" ἢ 2. χγί 

3. δια τη. ΡΓ. 564 υἵδια, ἢ1 [4]|οὐ΄Ὁ, ἴδοι! σογγθοίου. 

4 Δυῃηρὶς ξ. δ ενὼ (ϑἰο ; πιοχ ὑήνων, 5ε4 8ρ. εἴ ἐοΥδᾶπ 

8ςς. ΘοΓΓΕοίο 5.) 

5. γόμ Κις ὧν 1. 6. νομίμων ογαΐ, 564] ἀοσδηΐα8 ἃ Π}. ΡΥ. ἴππὶ 

ὕηνοις οἷς δὲ 

ἜΤως, 140. ο, 4. καὶ κοινωχεφάλους (816, 566 κυ σογγεδοΐογ.) 

6 αὐτοὺς 7 “γειον 8 δι 
᾿ ᾿ ς ᾿Ψ 

5. υἵει 19 ὕς!ν οἵ ηἴὸὺχ τὸ ὕειν 
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γῶσαι" τὸν παῖδα : υἱὸν ποιῆσαι αὐτὸν θετόν᾽ καὶ 
ε« -" ε 6 ͵ὕ 4 Ἂ «7 ᾽ Ἂ “ « υἱώσει, τηῖ υἱοθεσίαι" καὶ υἱώσατο, ἀντὶ τοῦ, υἱὸν 

δε ῦ» ΄ Ν Ν «7 Ἄν 5 ε πὰς θετὸν ἐποιήσατο" καὶ τὰς υἱώσεις καὶ τὰς υἱοθεσίας 
“- : - ΄ ἡ χρῆσις παρ᾽ Αἰλιανῷ πολλή. 

’, ’, -" 

ὃ ̓ γλακόμωροι :ἢ ὑλακτικοί" οἱ περὶ τὸ ὑλακτεῖν πονού- 

μέξνοι. 
φ,͵ , - σ“ ’ Υλαν κραυγάζειν : ἱστοροῦσιν Ὕλαν τὸν Θειοδάμαν- 

εϑ . “ ἮΝ ἐν ε , “ 
τος, καλὸν τὴν ραν, ἐρώμενον Πρακλεους, ὅτε 

, -“ ΠῚ ΄ - , ἊΝ Ν 

συνέπλει τοῖς ᾿Αργοναύταις" γενόμενον δὲ κατὰ 
“ -" ΄ ΄ -" 10 Μυσίαν, ἐξελθεῖν ὑδρευσόμενον, ὑπὸ Νυμφῶν δὲ 

“ ,’ὔ ’ ’ὔ 

ἀφανισθῆναι" τούτου δὲ" ἐπὶ ζήτησιν Πολύφημον 
’ ,ὔ ᾽ » -“ Ἀ πεμφθέντα κεκραγέναι καὶ ὀνομαστὶ ἀνακαλεῖν τὸν 

“ κ , νων ΝᾺ , ᾿ τὰ 
Υλαν, μηδὲν περαίνοντα᾽ διὸ καὶ τὴν παροιμίαν ἐπὶ 

- “ ΄ Ἁ τῶν μηδὲν ἀνυόντων λέγεσθαι καὶ νῦν δὲ Κιανοὺς 
5» 3 , - 4 , ε , 

15 ἔτι, ἀπομίμημα τῆς ζητήσεως ποιουμένους, ἑορτά- 
.-{« “- 

ζειν τῷ ἥρωϊ. 
“ μὰ ᾽ὔ ’ 
Υλας : ὄνομα οἰκέτου βαρβάρου. 

΄, ’ 

Ὑλάστριαι : καὶ ὑλαζόμενοι, οἱ ξύλα συλλέγοντες" 

καὶ ὁληφόροι, οἱ ξυλοφόροι. 
΄“-- Ἅ “-- “Ὁ “ 

230 Ὕλην : τὸ καθίζον τοῦ οἴνου ἢ τοῦ ὕδατος" οὕτως ᾿Αρι- 
’ 

στοφανῆης. 
« ’, Ἔ , 

γλήεσσα : σύνδενδρος. 

Ὑμεῖς, ὦ Μεγαρεῖς, οὔτε τρίτοι, οὔτε τέταρτοι: ς έ : β ς, ὦ Μεγαρεῖς, οὔτε τρίτοι, ταρτοι : χρὴ 
“-“ ’ , 3 . σμοῦ κομμάτιόν ἐστιν παροιμιαζόμενον οὕτως 

͵ 4" ᾽ 

5 ἽἝΠππον Θετταλικὴν, Δακεδαιμονίαν τε γυναῖκα 

ἴΆνδρας δ᾽ οἱ πίνουσιν ὕδωρ καλῆς ᾿Αρεθούσης" ᾿Αλλ᾽ 

᾿ Ἀρρορηΐωβ σοϊτεοΐογιβ. ΝΌ]]ὰΒ ἴπ ποιήσαι. 

5. κοροι ἢ Τῃς Ὁ.14]1.ς.]: 

Ρλοὶ. 41 
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Ε Α -»" ᾽ ν ὔ “ ν᾿ χύυ 6 : ἔτι καὶ τῶν εἰσιν ἀμείνονες, οἵτε μεσηγὺ Τιρώνθος 
, Ν Ἂ7 ΄ τ, , 

ναίουσι καὶ ᾿Αρκαδίης πολυμήλου" ᾿Αργεῖοι λινοθώ- 
-“ , 3 

ρῆκες, κέντρα πτολέμοιο" Ὑμεῖς δ᾽, Αἰγιέες, οὔτε 
ἢ “ ἢ » ΟὟ; 5») 55 

τρίτοι, οὔτε τέταρτοι, Οὔτε δυωδέκατοι, οὐτ᾽ ἐν 
» “, “ [τ ὃ λόγωι, οὔτ᾽ ἐν ἀριθμωϊ ἱστορεῖ δὲ Μνασέας, ὅτι 

“ ,ὔ 

Αἰγιεῖς οἱ ἐν ᾿Αχαίαι" καταναυμαχήσαντες Αἰτω- 
Ἁ Ἁ , , » “ ὔ 

λοὺς καὶ λαβόντες πεντηκόντορον αὐτῶν, δεκάτην 
“’ ο 59 , ᾿᾽ Ὁ» , ᾿᾽ 

Πυθοῖ ἀνατιθέντες ἠρώτων τίνες κρείττονες εἶεν 
“ , , -“ 

τῶν ᾿Ελλήνων" ἡ δὲ Πυθία ἔχρησεν αὐτοῖς τὰ προ- 

10 κείμενα" καὶ Ἐ Ἴων δὲ Αἰγιεῦσι δοθῆναι τὸν χρησ- 
Ἀ ε “ Ν ἊΝ Ε “ “δ ῤ 

μὸν ἱστορεῖ" τινὲς δὲ οἴονται Μεγαρεῦσιν εἰρῆσθαι 
, "» ΞΡ “ 

αὐτὸν, καὶ προφέρονται" Ὑμεῖς δ᾽, ὦ Μεγαρεῖς, 
3) ,ὔ ες , ΝΕ. ν γχσ ,ὔ »" 6 

οὗτε τρίτοι, οὔτε τέταρτοι ὡς καὶ Καλλίμαχος εν 
“ ΕῚ ,ὔ ᾿ -“ ἊΝ ,ὔ Νύ 

᾿ ποῖς ἐπιγραμματίοις"--- τῆς δὲ ταλαίνης Νύμφης, 
,ὔ . 

1ὅ ὡς Μεγαρέων, οὐ λόγος, οὐδ᾽ ἀριθμός. 
ε χὰ εο. ΑΛὰ Κατα ΝᾺ ἐγ ἐν κ᾿ ’ κ 
Ὑμεναιοῦν : τὸ ἄδειν τὸν ὑμέναιον καὶ συνάπτειν τὸν 

’ 

γάμον. 
« , -" φ 

γμένων : γαμικῶν ὑμνῶν. 
ε “ νὰ" Ὁ -“ 5» “Ὁ Α ως . 
γμεδαπῶν : τῶν ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἐδάφους" συγγενῶν" ἢ 

Φ0Ὸ “ 5. ὦ , 9 τῆς αὐτῆς χώρας. 
«ε ““ὌὮ ΞΞ τὰν. ᾿ 5 “,“,ἮἫΟΙν» “Ἂ 
Ὑμενῶδες : λεπτότατον καὶ οἷον εἰπεῖν ἀερῶδες. 

Ὑμήττιον 7 
Ἷ, Ν Ν 5 Ἁ ᾽ ᾿ μέλι: τὸ εὔχρηστον πρὸς ἰατρείαν 

Ὑμηττὸς δέ ἐστι τόπος τῆς ᾿Αττικῆς. περὶ τὰς 

᾿ς ᾿Αθήνας. 

2ὅ “γμνηπολείτω : ὑμνείτω. 

1 τηρ, 5. τ ξογγθοίοτυιβ. 

3. ενόλωι τι. Ργ. ἐν ὅλωι ἔβοϊξ σουγθοῖου, 

4 ἀχαΐαι ἈΞ Τῃς, ἢ, 141]. ς. 9. 

5 δὲ Α΄. δὲ’ Ῥοτβοῃ. οβίῃας 511} ἴαςαθο. 

ἐξι 7. τ αἰϊθγιιπι σου, οἱ ΠιΟΧ. 
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“ "7 , ΕΝ ΡΨΨΝ 
Ὑμνεῖν : ὀδύρεσθαι" μέμφεσθαι" λοιδορεῖν" κατ᾽ εὐφη- 

’ ᾽ὔ 
μισμόν" ὡς ἐν α' Πολιτείας. “ 

’ὔ ῳ - “ 

ὙὙμνούντων : ὅτι Ψιλῶς ἀντὶ τοῦ λεγόντων" Νόμων 
΄ ’ Ξ τ“ , ς - ΧΑ «Ὁ ΘῚ , τ Πλάτων" ψευδὴ φήμην ἡμῶν κατὰ θεῶν ὑμνούν- 

ὃ των. 
σ΄ 
Υνιν : ῥόπαλον. 

«αλ' ΜΞ , 
Ὑύμενος : βρεχόμενος. 

τ κω ’ , ’ 

᾿Ὑοσκυαμᾶν 1 μεμηνέναι" παραπαίειν" Φερεκράτης 
᾿ ΄“, - Ἁ 5», 

Κοριαννοῖ" Ὑοσκυᾳμᾶς,᾽ ἀνὴρ γέρων ὦν. 
ε ΄ {, Ὁ 4 , ’ 

10 Ὑοσ κύαμος : ὃν" πίνοντες μαίνονται. 

Ὑπχάγει : ἐξαπαταῖ. 
“ , “" ΄ Ἔ , Ὑπάγουσιν: ἀντὶ τοῦ προάγουσιν" “ημοσθένης Φιλιπ- 

πικοῖς. 
ε δῶ 1 , 
Υπαγωγαῖ! : ἀπάται. 

’ ’, 

15 Ὑπαγωγάς : τὰς ἀναχωρήσεις"" διώξεις τε καὶ ὑπα- 
’ 

γωγὰς, Φησὶ Θουκυδίδης. 
,ὔ ’ ΄-» 

Ὑπάγειν εἰς δίκην : τὸ ἄγειν καὶ Θουκυδίδης καὶ 
"“ 

αλλοι, 
ε ᾿ῳν ὅτις -“ ᾽ ν , 
Υπαγωγεύς : ἐργαλεῖον οἰκοδομικόν. 

’ “-- , 

20 Ὑπαγωγή : ἡ ταῖς ναυσὶ σκέπη" καὶ προσόρμησις" 
Ψ ς ΑΨ , 

οἷον" υφορμος τις. 
ε ’ὔ ε ; 

Υπαγωγὴ : ὑποχωρησις. 
ε ᾿ ὐΥΆ, ᾿" Ὦ, ἢ ν᾿ ε “ 
Ὑπαίθριον : ὑπὸ τὸν ἀέρα" καὶ ὕπαιθρον ὁμοίως. 

,ὔ ᾿ Ὑπακτέον : πορευτέον. 
» ’ 

35 Ὑπαλύξας : ἐκφυγών. 
΄. ν 

Ὑπάλυξις : ἔκκλισις. 

"ων ΓΟ. Μεαΐανιββα υἱάθίαγ σουγθοῖογ ; σαγία 26- 
οοηέαπη Ἱπηροϑβυΐί. 

5.ν ῇάϊαϊξ σουτγ. 3 υἱοσκ. οἴ οπ|. ὧν 4 οἱ ὃν ὈΥΙπιΟ, 

Ἔ Της͵ ἢ 141]. ες 8. 5. ῬῇμπηΟ ον ἰδῃϊΠ}. 
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᾿Ὑπανέντος : ἐνδόντος. 

Ὑπανίσχει : ὑπανατέλλει. 

Ὑπαντιάζων : ὑπαντῶν. . 

Ὕσπαρ : ἀλήθεια" οὐκ ἐν ὀνείρωι. 

δ᾽ Ὕπαρ : ἐγρήγορος᾽" ὀπτασία ἀληθής. 

Ὑπαρκτά : μόνιμα ὑπάρχοντα. 

Ὑπαρξάμενος : κατάρξας. 

Ὑπσάρχων : προκατάρχων᾽ 'Ὡς οὐχ᾽ ὑπάρχων, ἀλλὰ 

τιμωρούμενος" καὶ τὸ ὑπάρχειν οὐχ ἁπλῶς τὸ εἶναι 

10 σημαίνει" ἀλλὰ τὸ πάλαι εἶναι" καὶ προῦὐπεϊναι" 

φθάνειν. Μένανδρος" Οὐχὶ παρακληβέντας ὑμᾶς 

δεῖ γὰρ ἡμῖν᾽ εὐνοεῖν, ᾿Αλλὰ καὶ ὑπάρχειν." 

ὝὙπασπισταί : δορυφόροι. 

Ὕπατε κρειόντων : βασιλεῦ βασιλευόντων ἐξοχώ- 

1 τατε"" μέγιστε. 

Ὕπατον : ὑψηλόν. 

Ὑπ' αὐγάς :" ὑπὸ τὸν ὄρθρον"7 ἢ ὑπὸ τὸν πεφωτισ- 

μένον ἀέρα.» 

Ὕσαφρον : ὕπουλον᾽ φανερόν. 

20 Ὑπαχϑέντες : ἀπατηβέντες. 

Ὑπειδόμενος : ὑφορώμενος. 

Ἐ“Υπέδυ : ὑπεισῆλθεν. 

Ὑπεζωσμένος : περιβεβλημένος" ὑποσυρόμενος. 

Ὑπειλημμένον : ὑπονενοημένον. 

25 Ὑπείξομεν : παραχωρήσομεν. 

εἴϑιο; 5. οὐχ 5[αίμιν σα σἸθη,. 3. ὑμῖν 

4 χαὶ ὑπάρχειν [ογβ. 1. ε. χὐπάρχειν. 5:ἃ νἱάε δὰ Ατι- 

ϑίοριι. 1,γ8. 40. 

ὅ ἐξὼ Ῥγι πιο. 6 “Ὑὕπαυγάς τῇ. ΡΥ. 

7 ὄρθριον Ἀ Ἰῃς, 14}. αὐ. 
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ἱγχείπομεν : ἀντὶ τοῦ προείπομεν καὶ ὑπειπεῖν, ὑπα- 

γορεύειν. 
τ ΄“ Φ ε "-" Υπελθεῖν : ὑποδραμεῖν. : : 
ε ’ Ξ Ἕ ε μη ΄ Ἑ ΄ Ὑπέμβρυον : τὸ ὑπὸ τηῖ θηλαξούσηι"" νεογνόν. 

ὅ Ὕπένερθεν : ὑποκάτωθεν. 
« χ ὐὶα ’ὔ 

Υπενήνεκται : ὑπεσύρη. 
’ 

ὝὙπενόθευσεν :ἢ ὑπέφθειρεν. 

Ὑχενοστήσαμεν : ὑπε ἡσαμεν᾽ ἐπανήλθομ-: τήσαμεν : ὑπεχωρήσαμεν᾽ ἐπανήλθομιν. 
’ὔ 

Ὑπέπισα.: ὑπεπότισα. 
’ ἈΝ “ , -“ " , 

10 ὙὝτέρα : τὸ τοῦ κέρως τοῦ ἱστοῦ σχοινίον, ωἷ ἀνίεταί 
Χ , Ν δι χς Ἷ ΟΝ.» κ᾿ ΄΄ τε καὶ διατείνεται τὸ σχοινίον" γέγονε δὲ ἀπὸ τούτου 

’ «φνἝΝ - Ἂν ὥς ὃν. αὶ Δ" , .. 8. Ν 
παροιμία ἐπὶ τῶν, ἁ δεῖ ἔχειν, ἀφιέντων ἃ δὲ μὴ 

δεῖ, κρατούντων. 
’ Ὑπεράγασθαι : ὑπερθαυμάζειν. 

’ὔ ἊΝ Ν . “ 

1 Ὕπέρακμος : ὑπερδραμὼν τὴν ὥραν. 
-“- ’ 

Ὑπεραλεῖται : ὑπερπηδήσει. 
ε , ἅ ΄ . ( , Ὑπερανάστης : μετανάστης" μεταβάτης. 

" ’ Ὑπέρβιον : ὑπερβίως"" οἷον ἄγαν βιαίως" ἡ ὑπερβαλ- 
΄“ ’ 

λόντως᾽ τηῖΐ βίαι ὑπερήφανον. 
’ὔ ΙῚ Ἀ , ΄ 

30 Ὑπερβολήν : τὴν ἀναβολὴν καὶ ὑπέρἤεσιν᾽ καὶ ἐν τωῖ 
“ “ 

περὶ τοῦ στεφάνου “ημοσθένης. 
ν κα Δ ἍἌΨΝΑ, “- ΄ 

Ὑπέρβολος :ὁ δημαγωγὸς ἦν, ὃν Θουκυδίδης ἐν τη ἡ 
’ , 

ἐξωστρακίσθαι7 φησίν. 
ε ’ ᾽ φ’ῖ Ὁ ’ 
Υπεργρμιία : ἡ ὀψιγαμία. 

᾿ τη οἵ θ, [ογβϑαῃ εἴ ἡ, σογγεοΐογβ ἴῃ [πἴμνα, 

ἔμιεγὰ ἀο]. ροϑβὶ 9. 3 σὴ τὴ. Ρ᾿Γ- 

4 ος Τῇ. ΡΓ. 5. «λλόντας (51) 

6 ἃ σογθοΐογ, ΡΓῸ ρ Ηΐ Β0ΞΡΙΘΟΓ. 
7. 9. ΔΘ σΟΥΓ. 

2 
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ὙὝπερδέα τ' ὑπερβαλλόντως ἐνδέα" " οἵον πάνυ ἐλάσσονα 

κατὰ δύναμιν. 

Ὑπερδέξιον χωρίον : εἶχον δ᾽ ὑπερδέξιον χωρίον, οἷον 

χαλεπώτατον" Ξενοφῶν φησίν. 

ὅ Ὑπέρδικον : τὸν ἀκροδίκαιον καὶ σφόδρα δίκαιον. 
ε [δὺ -ἰ.: -»’Ψ 
Υπερειδουσα : ὑποστηρίζουσα. 

« ’ὔ ΕΞ ε ’ὔὕ 

Υπερηγάσθην : ὑπερεθαύμασα. 

Ὑπ ίας : ὑπερβαλούσης ἐκπροθεσμίας- ἐρημερίας : ὑπερβαλούσης ἐκπροθεσμίας 
ὝὙπ ’΄ ἄρον ὁ "ἢ Ἃ 5» “ἢ ερήμερος : ὑπερπρόθεσμος ἢ ἐκπρόήεσμος. 

κἡ 
10 Ὑπερήμερος : οἱ δίκην ὀφείλοντες ὁποίαν οὖν, καὶ τὰ. 

ἐπιτίμια τοῖς ἑλοῦσι μὴ ἀποδιδόντες ἐν ταῖς τακταῖς 
, ε ΄ 5 -" Ὃ Ν ἊΝ - προθεσμίαις, ὑπερήμεροι ἐκαλοῦντο τὸ δὲ πρᾶγμα, 

ὑπερημερία. 

Ὑπερήμεροι : οἱ ἐν ταῖς καταδίκαις πρὸς ἔκτισιν ἡμέ- 

1 ρας λαβόντες καὶ μὴ διαλυσάμενοι. 
2 

Ὕερθεν : ἐπάνω. 

Ὑπέρθεον : ὑπὲρ θεῶν βούλησιν. 

Ὑπερθέοντες : ὑπερτρέχοντες. 

Ὑπερθήσει : οἰκοδομήσει. 

920 Ὑπερθορών : ὑπερπηδῶν. 

Ὑπερίονα : ὑπὲρ ἡμᾶς ἀνατέλλοντα. 
“ , 

ὝὙπέρινος : ὑπερκεκαθαρμένος" οὕτως “ημιήτριος. 
“ -“- ’ 

Ὑπὲρ κάρα Φοιτώντα : ὑπὲρ κεφαλῆς ἐρχόμενον. 

Ὑπερμαζεῖ: ὑπερτρυφαῖ" πλουτεῖ" στρηνιᾶ. 
’ 

οὔ Ὑπερμενέα ὦ ἰσχυρότεραι λιαν. 

ε ΄ ᾽ς μὰ , Υπερνήχεται : ὑπερβαίνει. 
, 

Ὑσεροιαζομένου : ὑπερηφανευομεένου. 

8; Ἔ Της. δεα ἴ. 149, ς. 1. Αος. οὁη]. 

» ἐπάνω. Ῥδιυ]ο δηΐε 'ὑπερήμερίας, εἴ δι δ] η46 51Π|}}18. 
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ἱὙπέροπλον : ὑπερήφανον. 

Ὑπερορᾶν : ὑπερβλέπειν. 
ε , "νῶν. μὴ ἘΟΤΕ ἫΝ .ἜἙ ""»»} 
Ὑπερύριος : ἐκτὸς τῶν ὁρίων" ἡ ἐξόριστος. 

Ὑπέροπτον : μεγάλην. 
ε “ φάω -.οο,, “ κε ’ Α 

ὃ Ὕπερου περιτροπὴ: ἐπὶ τῶν ταυτὸ ποιούντων καὶ 

10 

Ν , "Σὲ ᾿ ἢ ἊΝ ε ΄ μηδὲν περαινόντων᾽ καὶ αὗται δὲ΄ αἱ παροιμίαι 

τοῦτο δηλοῦσιν ὃ Ζ4ιὸς Κόρινθος" καὶ, αὖθις αὖ 

Πυθῶδ᾽ ὁδός" καὶ, ὃ τὴν δοκὸν φέρων᾽ καὶ, οὐ τυφλὺς, 
[4 

ἀλλ᾽ ἐξώρυκται Πλάτων ᾿Αδώνιδι' Εἶτ᾽ οὐχ 
,ὕ ᾽΄ ὑπέρου μοι᾿ περιτροπὴ γενήσεται. 

Ὑχέροφρυς : ὑπερήφανος. 

Ὑπεροψίαν : καταφρόνησιν. 

Ὑπερπαίειν : ὑπερβαίνειν πλεονάζειν. 

Ὑπὲρ τὰ Καλλικράτους : φησὶ Κλέαρχος ὅτι Καλλι- 
ΜΡ » ΄ ᾽7ὔ  Α - 

πράτης τις ἐγένετο ἐν ΚΚαρύστω πλουσιώτατος" εἴ 
ὦ ΄ Ν ε ΄ ’ 5" ΄ 

ποτε οὖν ἐθαύμαζον τινὰ οἱ Καρύστιοι ἐπὶ πλούτω 
ε - 5», ὉΠ Ν ν “ Ξ 
ὑπερβολικῶς, ἔλεγον, ὑπὲρ τὰ ΜΚαλλικράτους 

’ Ν -“- ’ὔ ’ ᾿Αριστοτέλης δὲ Φησὶν ἐν τηῖ ᾿Αθηναίων᾽ πολιτείαι φ Ι ΄ Ί 
“ - Ἁ Ἁ 

Καλλικράτην τινὰ πρῶτον τοὺς δικαστικοὺς 
᾿ Ν τὸ " ᾿ μισθοὺς " εἰς ὑπερβολὴν αὐξῆσαι" ὅθεν καὶ τὴν παρ- 

’ δ μἱ 6 
οἰμίαν εἰρησῦαι. 

Ἀ Ν Ὑπὲρ τὰ ἐ γα : ὑπ ἐτρα" ἀπὸ δὲ τῶν πτὲρ τὰ ἐσκαμμένα : ὑπὲρ τὰ μέὲτρ 
, " , πεντάθλων ἡ μεταφορά" λέγεται δὲ ἀπὸ Φαύλλου" 

“ ’ - ’ ΕΝ 6 βὰς ’ τοῦ πεντάθλου τοῦ Κοοτωνιάτου εἰρῆσθαι" ὃς, πεντὴ- 
- ει ΙΑ - ᾽ κοντα ποδῶν ὕντων πρότερον τῶν σκαμμάτων, 

-" 6 ἘΠ ἂν ε ,ὔ ΄-- δ -“ 

πρῶτος" αὐτὸς ὑπερέβαλε τοῖς πηδήμασι ταῦτα, 

ἘΞ Τπο..1..149: 9. 9. ᾿ ταῦτα ὮΝ). ΡΓ. 

᾿μὴ 3. ἀβηνᾶι τὰ. ΡΓ. 4 μύϑους 
5.Ἃ 86ητπε} : οἵ πιοχ. 6 πρότερος 
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ε αὐ ἃ ὃ , ω- » » 9. αφαὰ ,» 9 
ὡς τὸ επίγραμμα λέγει τῆς εἰκόνος αὐτοῦ" Πέντ 

’ὔ “᾿ 

ἐπὶ πεντήκοντα πόδας πήδησε" Φάϊλλος, ΖΔίσκευ- 

σεν δ᾽ ἑκατὸν, πέντ᾽ ἀπολειπομένων καὶ Πλάτων 
4 ἘΠ πὰ Ἁ 
εν ὦ ἡ ἐπιγραφὴ, Κρατύλος, περὶ ὀνομάτων ὀρθό- 

Ψ Τῆι 
σ 1 
Ὑπερθρον 1" ὃ οὐρανός" ὑπὸ γὰρ τὸν αἰθέρα ὑπάρχει. 

Ὑπερτέλλον : ὑπερανατέλλον. 

Ὑπερτενές : ὑψηλόν ὑπερέχον. 

Ὕπέοτερον : κρεῖττον. 

10 Ὑπεροτεροῦν : δεσπόζον. 

Ὑπερτίθεται : ἀναβάλλεται. 
" “ , “Ὑπὲρ τὸν κατάλογον : ἐπὶ τῶν γεγηρακότων. 

« ἸΘῪΣ , Φ ’ : 
Ὑπερῴῷερές : μέγα ὑπερέχον. 

΄ 
Ὑπερφυής : μεγαλοφυής" μείζων. 

12 Ὑπέρχρεως : κατάχρεως. 
᾿΄τ ’΄ . Ὑπέρχολος γενόμενος : ἀντὶ τοῦ ὑπεραγανακτήσας 

" ᾿ 
οὕτως ᾿Αντιφάνης. 

ε ’ὔ τε ΄ 
Υπερωησαν : ὑπεχωρησαν. 

’ Ὑπεστειλάμην : παρητησάμην" ἀπεκρυψάμην. 

20 “Ὑπέστημεν : ὑπεσχόμεθα. 
, ι Ῥγπετέθυπτο : ὑπεκαίετο᾽ καὶ κέκνιστο᾽ ᾿Απολλο- 

Φάνης. 
’, 

Ὑπέχει : ὑφίσταται. 
“ -“" ’ 

“Ὑχεψηνισμένοι : ἀκμαῖοι πρὸς τόκον ἀπὸ τῶν σύκων ψῆη 
- ΄ςσ΄' Γ 

25 τῶν διὰ τοὺς ψῆνας πεπείρων. 

Ὑπήγετο : ὑπέπειθεν. 
ε ε “ , “7 
Υπηνέμιοι : λέγουσιν ὡς ἡμιεῖς" ᾿Αριστοφάνης “΄αιδά- 

ἘΞ [ης. δησε ἔ. 149. ς. 8. 

τ Ατῖῖς, [ἢ τηᾶγρ, ἃ ΘΟΙΤ, 
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ἃ Ε -᾿ “ , , λων ἋἫἝν ἴστε. πολλαὶ τῶν ἀλεκτρυόνων βίαι 
’ , ᾿ , Ὑπηνέμια τίκτουσιν ὠὰ" πολλάκις" Πλάτων δὲ ὃ 

,ὔ ’΄ ’ φιλόσοφος ἐν Θεαιτήτωι ἀνεμιαῖα"" καὶ ΜΈένανδρος 
΄ - “Δακτυλίω!"--- ἀνεμιαῖον ἐγένετο." 

’ὔ ΕΝ δ Ὑπηνέμιοι: ὑπὸ τὸν ἄνεμον. 
’ Ε , 5 “- (Ὑπέρπεδον :᾽ ὄρος" βουνός" ἔπαρμα γῆς" πέδον γὰρ 

« - 

ἡ γῆ.) 
ε 7, , - ἂν, τ Ὁ ΦΌΣΩΝ “ «ἜΜ Υ, 
Υπηνέμια τίκτουσι: τὰ οὐρια" ἀπὸ' τοῦ οὐρίου ἀνε- ; . 

μου λέγουσιν. 
Ἃ ,ὔ Φ ΄ Ξ [4 . Ὅ8 “- Ε 

10 Ὑπήνη : μύσταξ' τὸ γένειον᾽ πώγων" ἢ ἡ τοῦ ἄνω 
, 

χείλους τρίχωσις. 
ε δ » , “8 - 
Υπηνήτηι : ἀκμαίωιϊ ἄρτι γενειῶντι. 

ε 3. λιϑν Διο Ν ὃ " Ψ΄ 4 
Υπ ἠοῖ : ὑπὸ τὸν ὄρθρον. ; 

«ε “ ὡ ε ’ “- ᾽ - "» 

Υπηρέσιον: ὑπαγκώνιον τῶν ἐρετῶν ἤγουν κωπηλα- 
"»"»" "κα 

15 τών, ἐφ᾽ οὗ καθίζουσιν. 
,ὔ “ - ΄"“- 

Ὑπηρέσιον : ὃ διδόμενος μισθὸς τοῖς ὑπηρετοῦσι, τοῖς 
͵ .Ν ΄ Γ᾽. 

στρατευομένοις καὶ ἐρέσσουσι καὶ δουλεύουσιν" τοῦ 
» ἡ Θ.. ΔΆ, “-“ε -" , 
ὀνόματος ἀπὸ τοῦ ὑπηρετεῖν κληθέντος. 

ε ,ὔ »ι.9 “ 

Υπίσχεται: ὑπισχνεῖται. 

920 Ὑπό: ὀλίγον. 
8 Ὑπόβαθμος : ὑπόβαβρον. 

Ὑποβάθραν: ὑπόβασιν" θεμέλιον. 

Ὑποβασμόν : ὑποβάθραν. 

᾿ δι ἐνιότε (516) 

2. ὡσ ἴῃ ὡὰ 5ἴδϊ!πη πιιΐ. Αςο. εἴ 5ρΡ. σογγεοίογ. 
3. καιαν (005, -αταν) τη. ΡΥ. 

4 ἐγίνετο Σ΄ Αγίς. [ἢ ΠηαΓρ,, ἃ ΘΟΥ͂Γ. 
“ οὐράνια αἱ νἹ]ἀείωγ ρτίπιο, πιιης οὔρινια (516) ; τεἴ 8ο- 

ςδηΐα5 ἃ σοιγεοίογθ. ἴπο. για ἔ. 142. ς. 4. 
3 ὑφ᾽ εἰν ς 

Ρλοί. 4 Κα 
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4 ,ὔ ς-“ 

Υποβιβάζοντες : ἐλαττοῦντες. 

ὙὙποβιβάξζουσιν : ὑποκαταβαίνουσιν. 

Ὑποβλεπόμενος : ὑπονοῶν᾽ ἐχθραίνων" ἐπιτηρῶν. 
ε ΄, ᾿᾿ “- 5»᾽ 

Υποβληδην : ὑποβάλλων λόγον ὑποκρουστικῶς ἔτι 

δ λέγων. 
«ε -“" 

Υποβολιμαῖοι : ὑποβαλλόμενοι καὶ εἰσποίητοι, εἷς ἐπὶ 
“ -“ ,ὔ « « - » ’ 

τῶν χαμαιριφῶν παιδίων, ἅπερ ἑαυτῶν ἀποβάλ- 

λουσιν αἱ γυναῖκες. 

Ὑπόβολον : ὑποκείμενον πρὸς δάνειον καὶ τόκον Φε- 

10 ρεκράτης ᾿Ιπνῶ"---οὐχ δρᾶς τὴν οἰκίαν Τὴν Πολυ- 
Ψ ΄ ε , 2 

τίωνος κειμένην ὑπώβολον. 

Ὑποβρύχιοι : ὑπὸ τὸ ὕδωρ ποντισθέντες. 
, Ὑπογεγραμμένη : ἐστειβισμένη" ᾿Αριστοφάνης. 

, .-“ Ὑπόγειον : ὑπὸ τὴν γῆν. 

16 "'Ὑπόγειος : ὃ ὑποτεταγμιένος. 

Ὑπογενειάζων : λιτανεύων᾽ ὑπὸ᾽ τοῦ γενείου ἁπτόμενος. 
« »- ς Ἃ Υπὸ γῆν οἰκοῦντες : λέγοι ἂν τοὺς ὑπὸ Σκύλακος ἐν 

τώ περίπλω λεγομένους Τρωγλοδύτας" καὶ τοὺς 
» ὧν 6 ὃ 5 , ὃ , 4 3 
ὑπὸ ᾿Ησιόδου ἐν γ καταλόγου κατουδαίους ὀνομα- 

20 ἔζομένους. 

Ὑποκυδεῖς" γὰρ εἰσὶν οἱ τόποι : 4Ζείναρχος ἐν τῶ κατὰ 
,ὔ ὦ ἐδ ΄, " Νι οἷα , ΄ ῳ᾿ 52: 

Στεφάνου" ὑποκύδης ἐστὶν ὁ δίυγρος τόπος" ἐν ἐνίοις 

μέντοι τῶν ἀντιγράφων γέγραπται ὑπόκοιλοι. 

Ὑπογράφεται: δείκνυται. 

25 Ὑπογλωττίς : στεφάνου εἶδος. 

Ὑπόγραμμα : οἷ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπογράφουσιν. 

 Ἃλ ΡΠΠΊΟ 5. ὑπόβ. 
Ἔ Ἴης. ἵ, 149. ς, 1. 3 λφτ. οἱ ἀπὸ στ 

5. ψυμποίίπη ΠΊ. ΡΓ -γους᾽ ὑποχυδεις. (ΟΟΟΥΓΘΟΙΟΓ, -γους :- οἴ 

1 πὶ. Ὠοΐδῃι --- 
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Ὑπόγυον :᾿ ἐγγύτερον" πρόσφατον" νεωστὶ γινόμινον' 
ἥς διὰ Ἁ “ἂρ Δ 

τὸ πρὸ ολίγου καὶ μετ᾽ ολίγον. 

Ὑσοδεής : ὑπόφοβος. 

Ὑποδενδρυάσαι : ὑποδῦναί που καὶ πτῆξαι ὑπὸ σκέπην. 

ὅ Ὑποδέξηι :" ὑποδέχη τὰ πρὸς ὑποδοχὴν ἐπιτήδεια. 

Ὑποδέξιος : ὑποδοχεύς. 

᾿ περιτραχήλια. Ὑποδέραια: 

Ὑποδερίδα : ὁρμίσκον" πλόκιον. 

Ὑποδερίς : κόσμος γυναικεῖος, οἷον δείραιον." 

10 Ὑποδιδάσκαλος : ὁ τωῖ χορωῖ καταλέγων" διδάσκα- 

λος γὰρ αὐτὸς ὁ ποιητὴς, ὡς ᾿Αριστοφάνης. 

Ὑποδρόμους : στόμια. 

Ὑποδμώς :" δοῦλος. 

'Ὑποδύτην : τὸ ἐσώτερον ἱμάτιον. 

1ὅ ᾿Υποδύς : ὑπεισελθών. 

Ὑποζυγιώδης ἄνθρωπος : ὁ μὴ ἐκ τῆς ἑαυτοῦ προαι- 

ρέσεως καὶ προθυμίας τί πράττων ἀλλ᾽ ἐκ τῆς 

ἑτέρων κελεύσεως" ὥσπερ καὶ τὰ ὑποζύγια" εἴποις 

δ᾽ ἂν καὶ ὑποζυγιῶδες πρᾶγμα" ᾿Αριστοφάνης. 

20 Ὑπόθεσις : περιοχή" αἰτία. 

Ὑποθήκαις : παραινέσεσι. 

Ὑποθημοσύνη : διδασκαλία. 

Ὑποθήσομαι : διδάξω. 

Ὑποικουροῦν λεληθὸς τὶ μῖσος : ὑποικουροῦν ἀντὶ τοῦ" 

δ ὑποτρεφόμενον καὶ ἐνδομυχοῦν. 

1 ὝὙὝπογοϊον ΡΓΙΠΊΟ. 

Ὁ [τὰ ρτίπηο ; βεἀ ρυποίιπι βυργα ἡ, εἴ υξ νἱἀδίαγ , ἴῃ ὁ 
πηιζαΐαηι ; ας νοΪ αογὶῖ, Ὑὑπόδεξις νοὶ ὑποδέξεις. Ῥεγροπάυπι 

εγαΐ, ὑποδοχή. 

ὅ νέα τη. ΡΓ. 1 -εον ἦντος πη. ΡΓ. 

Ἐ Ἰης. ἔ, 143. ς.4Φ. 6 Ὑποικουροῦν : λ. ἀἸ5ῖ. ὰπ| τοῦ οπι. 



028 

Ὑποιστόν : Φορητόν. 
ε , “. Ι͂ 
Υποισων: ὑπομένων. 

ε ΄ ε , Υποισω : ὑπενέγκω. 

Ὑποκαθεῖναι τὰς ὀφρῦς : οἷον παύσασθαι χαλεπαί- 
,ὔ ὅ νοντὰ καὶ πραότερον γενέσθαι" τὸ γὰρ ἀνατείνειν 

ἡ “ - -“ τὰς ὀφρῦς, ὀργῆς ἐστι σημεῖον. 
ε ΄ [4 

Υποκατάβασιν : παραχώρησιν. 
΄ 

᾿Ὑχοκείσεται : ὑποβληθήσεται.' 

Ὑποκορίζεται : κολακεύει᾽ ὑποκρίνεταιο᾽ 
“ ’ -" 

10 Ὑποκηρυξάμενοι : τὸ ὑπὸ τωῖ κήρυκι τωῖ δημοσίωι 
“ - “ ἕ “- στῆναι, καὶ ποιῆσαι τι διὰ τοῦ κήρυκος φανερῶς. 

ὙὙποκοριζόμενοι : διασύροντες" ἘΞενοφῶν φησίν" οἱ δὲ 
-“ , μισοῦντές με ὑποκοριζόμενοι ὀνομάζουσιν κακίαν" 

“ ΄ὔ -“ “ ὁ δὲ “ημοσθένης ἐχρήσατο τηΐ λέξει ἐπὶ τοῦ εὐφη- 
“ 3 Ν Ν 3 Ν 5. Κ " 7 ἡ 

15 μοῦντες᾽ καὶ τὸ αἰσχρὸν εὐῴφημως ὀνομάζοντες 

λέγει γὰρ ἐν τῶ παραπρεσβείας" αὐθαίρετον αὐτοῖς 

Ἕ καὶ ἑἕται- 
, 

ἐπάγονται δουλείαν, Φιλίππου ξενίαν 
ΣΡ Α, λέσ δ “ ε , 8 ρίαν' καὶ τὰ τοιαῦτα ὑποκοριζόμιενοι. 

ε , 3 
Υποκοριστικὸν : ἐλαττον. 

’ “ "“ 

20 Ὑπὸ κρασίν: ὑπὸ ταῖς κεφαλαῖς. "- 
, , 

Ὑχοκρίνεσθαι : τὸ ἀποκρίνεσθαι οἱ παλαιοί καὶ δ᾽ 

ὑποκριτὴς ἐντεῦθεν, ὃ ἁ , ῦ ὥ" Θ ριτὴς ἐντεῦθεν, ὁ ἀποκρινόμενος τῶ χορῶ" Θου- 
,ὕ ἕ 

κυδίδης ζ΄ οἱ δ᾽ οὐδὲν ὑπεκρίνοντο, διεφθείροντο" " 
.“ .ὁ ΄ ΄-“ 

καὶ οἱ Ἴωνες οὕτως" ᾿Ηρόδοτος" οἱ μὲν ταῦτα ὗπο- 
ἥ , 

95 κρινάμενοι, ᾿Αθηναίων ἀπηλλάττοντο. 
« ’ὔ ὡ » ͵ὔ 

Υποκρίνοντι : ἀποκρίνοντι. 

1 χλὴ 5 «ἰνται (516) ΠΊ. ὈΓ. 3 «τος 
ἘΠΊΩῃς. ᾧ, 1438. ς. 8. » ετερίαν 

5. ὁ σοτγϑοίου!β. 6. Ἠ5 ἀἰἸ50}ηΧ]. 
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Γ. 

Ὑποκυσαμένη : ἐγκυμονήσασα. 
,ὔ ’ ΠῚ . . Ὑπολαβών : ὑπονοήσας" ἢ ἀποκριβθείς᾽ ἡ ἀντειπών 

ἀντικρούσας. 
[4 

Ὑπολαπάξας : ὑποκενώσας. 
, ͵ δ 3) 

ὃ ὙὝποόλογον : Λυσίας ᾧησίν' οὐχ ὑπόλογον ὄντα, ἀντὶ 

τοῦ, οὐκ ἐν λόγω" καὶ “είναρχος" οὐδεὶς ὑπόλογος 
΄- ,ὔ τ » ᾿Ὶ "“ 5». ,ὔ ’ »ἊᾺΝ 

βουληΐ γέγονεν" ἀντὶ τοῦ, οὐδὲ μία συγγνώμη, οὐδὲ 
’ 

μία παραίτησις. 
«ς Ν , Ὁ Ν «Ψ Ν “ ἈΝ » ει Ὁῷ 
Ὑπὸ μάλης : τὸ ὄνομα μὲν κεῖται παρὰ τοῖς ῥήτορ- 

ἐκ." Ἵ ᾿ 
10... σιν οτοιν μὲν οὔν ἑνικῶς λέγουσιν, οὕτως αὐτὸ 

πάντες τάττουσιν μετὰ τῆς προβέσεως" ὅταν δὲ 

πληθυντικῶς, οὐ μάλας λέγουσιν, ἀλλὰ μασχά- 
Ἔ ΓΈχΑ ἡ. ΝΝ ἢ ἂν Αι ᾿ 

λας᾽ Λυσίας" καὶ τὴν μὲν κόμην ψιλὴν ἔχεις, τὰς 
Ν , ᾿ ’ 

δὲ μασχάλας ὃδαάσειας. 
ν 15 Ὑτὸ μάλης : μάλην δ᾽ οὐ λέγουσιν, ἀλλὰ μασχά- 

λην.ἢ 

Ὑπομηλαφῆσαι : ὑποψηλαφῆσαι. 
ε ΄ ΜΠ κ “κε , ὙΠ Ὰ ᾿ , 
Ὑπονομεύοντες : ἀντὶ τοῦ ὑπονόμους ὀρύττοντες᾽ ΖΊεἰ- 

“ , 

ναρχος ἐν τῶ κατὰ Καλλίστου. 
, ͵ ’ 

90 ᾿Ὕπονομος : ὀχετός" διώρυξ.᾽ 

Ὑπονοστῆσαι: ἐπανελθεῖν ὑποκαταβῆναι.᾽ 
ε ὦ “ , 

Ὑπόξυλος : κίβδηλος" ὡς ὑπόχαλκος" οὕτως Μέναν- 

δρος. 
, ’ “ ; ἢ 

Ὑπὸ παντὶ λίθωι σκορπίος :" ἐλλείπει, ὕπεστι" λέγε- 
ῦϑῳ ΄- ’ ἡ. πὺν ΄- 

»Ἡ} ται επι τῶν κακοήθων και ξετι εριστικων. 

᾿ Μδηιβ γβοθηβ ἴῃ πιᾶγρ. ἀλλὰ τοῦτο τὸ εἦἥμα χρῶνται 
ναυκλιοι καθόλου μάλην «γοντες ἀλλ᾽ οὐ μασεἄλην ἢ μασχά- 

λας. ϑίθι!]α ᾿παϊοαΐ ραγίθβ ἃ ΒΙΌΠ; ΟΡ σο ἈΡ5615585. 

Ἐ ΤΩΘΟῚ 5. οὐ: 5. ὁρ πι. ΡΓ. 
3. σογγεοίουιβ 'η ἰϊΐαγα, 4 -ός πὶ, ΡΓ. ἰος σοΥΓαοΐογ. 
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Ὑχώπια : ἀπὸ μέρους τὴν ὄψιν. 
Ὑποπίνειν : ἀντὶ τοῦ μεθύσκεσθαι" οὕτως Νικοφῶν. 

Ὑπόπλεως :ἢ μεστός. 

Ὑποποιεῖσθαι : ὑποτάσσειν. 

ὅ Ὑπόπτερος : ταχεῖα. 

 Ὑποπτεύω : ὑπονοῶ." 

Ὑπ᾿ ὄροφον : ὑπὸ στέγην. 

Ὑποσκάλλειν : ὑπεργάζεσθαι. 

Ὑποσακίζειν : ὑπεξαίρειν᾽ ἀναλογοῦν᾽ καὶ ὑποσακί- 

0 ἔέειν τῆς ὁδοῦ φασὶ, τὸ προκόπτειν καὶ ἀναλογοῦν. 

Ὑπὸ σκότω δὲ γεγονώς : σκότιος" ὅπέρ ἐστι λαθραῖος" 

παρθένιος, ὁ ὑπὸ παρθένου δοκούσης γεγονώς. 

Ὕοσμος : ὃ ὑπονοῶν τι καὶ ὑποπτεύων. 

Ὑποσμύχουσα : ἐνδιερεθίζουσα' ὑποκαίουσα" θλί- 

1 βουσα᾽ καταπονοῦσα. 

Ὑπόσπονδος : ὑπὸ φιλίαν ὑποτεταγμένος. 

Ὑποσταθμίς : τρυγίας. 

Ὑποστειλάμενος : ἀποκρυψάμενος" φοβηθείς. 

Ὑποστρωμνίους : τοὺς ἐν τῇ στρωμνῆ κειμένους. 

20 Ὑποστέλλεται : ἀναδύεται" ὑποκρίνεται" ᾽ Φεύγει" 

δολιεύεται. 

'Ὑπόστημα : πλῆθος. 

Ὑποστήσας : ἀντὶ τοῦ ὑποβαλλόμιενος" Ὕπερίδης." 

Ὑποστολῆς : φυγῆς. 

᾿ πὸ ἴῃ. ΡΓ. ᾿ σσκ Ὧν. ΡΥ. ἴμχπὶ γιχωφων 
3. πος ΠΊ. ὈΓ. 4 «ὧι (810) 

ὅ Ὑποφορον τὴ. ὈΓ. ἘΞ Ἰῃς. κρίνεται ἴ, 144. ς. 1. 

6. «εἰδης 
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’ὔ , 

'Υποσυγχύτως : συγκεχυμένως. 

Ὑποσχεῖν : ὑπολαβεῖν" ἀπαιτηθῆναι' ὑποθεῖναι. 

Ὑσχοσ χέσθαι: ἐκτεῖναι. 

Ὑπόσχωμεν : ὑποβάλλωμεν. 
, ᾿ ἃ , 

ὃ Ὑποτείνουσιν : ὑποβάλλουσιν" ἢ προτείνονται. 
ε ’ τα ,’ὔ 1 

Υποτείνων : ὑπισχνούμενος. 
, Ὑποτεμέσθαι: ἀφελέσθαι. 

ε ΄,  α , 
Υποτεμνόμενος : ἐκκόπτων. 

Ὑποτεμνόμινος τὸν πλοῦν : ἀντὶ τοῦ, διὰ τῶν συντο- 

10 μωτάτων πλέων, ἵνα καταλάβη τὸν διωκόμενον" 
[ὦ “-“ οὕτως Ἐενοφῶν φησίν. 

,ὔ 

Ὑποτίτθια : ὑπομάξια παιδία" καὶ ὑπότιτβον᾽ ὁμοίως, 
εἶ. , τὸ ὑπομάξιον. 

Ὑποτοπεῖσθαι : ὑπονοεῖσθαι" καὶ καβθυποτοπεῖσθαι, τὸ 

15 ἐπὶ τὸ χεῖρον ὑπονοεῖν. 
ε ΄, "Ὃ ΄ 
ὙΥποτοπῆσας : ὑπονοήσας. 

’ - “ ΩΣ 

Ὑπὸ τὸν τόνον : ὑφειμένω τωῖ τῆς φωνῆς τόνωι. 
"» ἢ », Ὑπότριμμα : ἔκ τε Φοινίκων καὶ μέλιτος καὶ ἄλλων 

τινῶν ἀρτυμάτων. 

20 Ὑποτροπάζει : ὑποστρέφει. 

Ὑπότροπος : ἐξ ἀποστροφῆς. 
πἄἔοέΨι ἕν ἐμὰς. ’ ᾿ ᾿ ᾿ ι γος , 
Ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους : »αὶ κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρό- 

νους, καὶ ἐν τοῖς αὐτοῖς χρόνοις, καὶ ἐν τῶ αὐτῶ 

ἐνιαυτῶ, καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν ἐνιαυτὸν ὁμοίως" καὶ 
ν τιν; Ν ΄ ᾿ ΄ Ν , 

25 ετει καὶ ἔτος" καὶ χρόνω καὶ χρόνους καὶ χρόνον 

καὶ χρόνοις" [ὑπὸ τοὺς αὐτοὺς χρόνους" πάντα 
- ;; 

ταῦτα χρήσιμα.ἢ 

1 ἔπι- Τὴ. ΡΓ. 5.τ' ΑἸ[θγ ΠῚ ΠσΟΓΓΕΘΟΙΟΓΙΒ8. 
5. ὑπὸ Ἔ Τῃς. σιμα [. 144. ς. 9. 
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ἹὙποτυπώσεων : χαρακτήρων λόγοι. 

Ὕσπουλα ἕλκη : τὰ κρυπτά. 
“ “ “-“ 

Υπουλοι : οἱ ἐγγὺς τοῦ κατουλωβθῆναι μώλωπες. 
σ 
Υπουλα γόνατα : καὶ ὕπουλον πόδα καὶ ὕπουλον 

ὅ χεῖρα" καὶ σῶμα τὸ φλεγμαῖνον διά τινας πληγὰς, 
. ΎΥΝ Ἀν ΕΣ - 2 καὶ ἐγγὺς τοῦ ἀφίστασθαι ὄν Κρατῖνος. 

“ “ ᾿ 

Υπουλος : δόλιος" φαινόμενος δῆθεν εἰρηνικὸς, αἷς ἐπὶ 
΄- « ΄-“ ΄“- 5 ,ὔ » ΝῚ « -" 5 ’ ε 

τῶν ελκῶὼν τῶν ἐχόντων οὔλας, ὑγιεῖς ἐπιπολαίως, 

ἔνδοθεν δὲ σηπεδόνας πυώδεις" ἐξ οὗ ἐπὶ τῶν προσ- 
ῃ Ν “" δᾷν γνῶ , 5, 10 ποιουμένων μὲν εἶναι χρηστῶν ἀνθρώπων, ὄντων δὲ 

ῇ “- “ Ἃ ῇ -- ε , 
μοχύηρων, ἐλέχθη οὗτος ὁ Λογος. 

« -ἰ »' ᾶ᾿ ε ἈΝ -ἵ 

Υπ᾿ οὔρει : ὑπὸ τῶ ὕρει- 

Ὑποφέρονται : ὑποβάλλονται' καὶ ὑποφέρων, ὑπο- 

βάλλων. 

18 ὙὝποφῆται : ἱερεῖς" προφῆται" χρησμολόγοι. 
ε ’ὔ 

Υποφθάς : φθάσας" προλαβών. 
5 -“ ,’ "-»" 

Ὑποφόνια : τὰ ἐπὶ τῶ φόνωι διδόμενα χρήματα τοῖς 
ΕῚ [. “-» ,ὔ “ ἣν ἂν , Ζ “ οἰκείοις τοῦ ἀναιρεθέντος, ἵνα μὴ ἐπεξίωσι᾽ οὕτως 

“είναρχος καὶ Θεόφραστος. 

20 Ὑπόφορος : ὑπεύθυνος" ὑπὸ κίνσον" ὑπὸ τέλος. 
ε - 5, 
Υποφύσεις : παραφυάδες φαύλων λογισμῶν ἔξωθεν 

φυόμεναι. 
Ν ’ 

Ὑποχόνδρια : τὰ ἀκροσπάβθια᾽ τὰ ὑπὸ τὴν λαγόνα." 

ἔλκη. Ετιλοχ με Ὺ ἰθηθηὶ μἢ. ΡΓ. 

Ν τ 

χρψ 

4 Μ. τϑοθηβ ἴῃ πιᾶγο. ὑποχόνδρια, τὰ ὑποκάτωθεν τοῦ 

3 ἐπιπόλεως (516) 

, " “ ΄, ΝῊ δ Ἀ ’ 
στέρνου ἤτοι τοῦ στήθους, ἀφ᾽ οὗ ἄρχονται τὰ λαπαρώδη 

Χ ᾿ 
μὲ (νεὶ μι.) μετὰ τὰς πλευράς. 
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-“ Ὕ 

'Ὑποχυτῆρες : τρύβλια, δὲ ὧν τὸ ἔλαιον εἰς λύχνους 

ἐπιχέουσιν. 

Ὕπτια : ὑψηλά, 

Ὑστιάζει : ὑποστρέφει. 
σ - ὲ 

δ᾽ Ὕπτιος : ἐπὶ νῶτον κείμενος. 

ῬὉὙπχωμοσία : τὸ ἀναβάλλεσθαι δίκην τινὰ ἢ τί ἄλλον 

προφάσει τινι χρώμενον μεθ᾽ ὅρκου." 

Ὑπωμοσία : σκῆψις καὶ παραίτησις. 

Ὑπωμοσία : τὸ ὑπεοτίθεσθαι δίκην, προφάσει χοώ- 

80 μενον ἀποδημία" ἢ νόσω" ἢ τινὶ τῶν παραπλησίων 
» ὦ “ , ὟΝ, κ᾿ Α ἈΝ " ΄“- 

μεθ᾿ ὅρκου, οὕτως ἔλέγετο᾽ καὶ τὸ ποιεῖν τοῦτο, 

ὑπόμνυσθαι." ; 

Ὑπώπια : τὰ ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς πελιώματα" ἢ τὰ 
" 5 - ᾽ ’ - 

ἐξ αὐτῶν ἐξιόντα πῦα. 

10 'Ὑχώρεια :: ἡ ὑπὸ τὸ ὄρος πεδιάς. 

Ὑπωρόφιοι : ὑπὸ τὴν αὐτὴν οἰκίαν περιειλημμένοι" 

συγγενεῖς. 
[᾿ Ὑπώροφον : ὑπόστεγον. 

΄“ » - ΓῚ ’ὔ 

Υς : χοῖρος ἢ σύυαγρος. 

90 Ὕσας : βρέξας. 
ἃ 4 α΄ δᾺ, » Α ἰϑε οι ᾽ ,͵ Μ 

Υς διὰ ῥόδων : ἐπὶ τῶν σκαιὼν καὶ ἀναγώγων 

Κράτης Γείτοσιν. 

'γομίνης : μάχης. 

ἘΞ [Ως. λο ἴ. 144. ς. 8. " καθόρχου 

2. αν ΡγπΠο. 3 ὑπω. 
Ὕπορια μτῖῃχο, υἱ ν]ἀδίαγ. ὦ 6η}. τὴ. ΡΓ. εἰ σοι γϑοΐοσ, 

5. ΒΒ ρ ργμμο, υἵ νἸάδίμτ, 

ὝὙπωροφον : ὑποστέγην ργίπιο, νεὶ ὋὙπορροφον. Νυῃρ 

'Ὕπ' ὄροφον ἃ (ΦΟΙΓ, 

Ρλοί. 4 Ι, 
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Ὕσπληξ : φραγέλιον᾽ ἀφετηρία. 

Ὕσθην : ὠμβρίσθην"" ἐραντίσθην. 

Ὕρχαε: τὰ βικώδη κεράμια. 

Ὑρισοί : ἐρυσοί"" σπυρίδες. 

ὃ Ὑσίαι : πόλις τῆς Βοιωτίας. 

“Ὕστατος : τελευταῖος" ἔσχατος. 

Ὑσσάκους : τοὺς πασσάλους" ᾿Αριστοφάνης Δυσι- 

στράτηι καὶ οἱ Δωριεῖς. 

᾿ 'ὕστέρα δεκάτη: ἡ ἐξ εἰκάδος ἡμέρα καλεῖται ὑπὸ 

10 τῶν ᾿Αττικῶν, ἣν ἡμεῖς πρώτην καὶ εἰκάδα κα- 

λοῦμεν. 

Ὑστέρας : πληθυντικῶς λέγουσιν, οὐχ ὑστέραν. 

Ὑστριχίς : καὶ ὕστριξ" κἡ ἐκ τῶν ὑείων" τριχῶν 

μάστιξ. 

15. ς ὑπὸ ῥόπαλον δραμεῖται : παροιμία παρὰ 4ει- 

νολόχω, ἐπὶ τῶν ἑαυτοὺς εἰς ὄλεθρον ἐμβαλ- 

λόντων." 

Ὑφαιρεῖται : παρεκβάλλει. 

Ὕγφαλοι : ὑποθαλάσσιοι κεκρυμμέναι πέτραι. 

90 ὝὙφειμένοι : ὑποχείριοι. 

᾿Ὑφειμένως : ἐνδιδομένως. 

Ὕφαλος φάτις :ἢ ἡ κρυφία. 

“γφεσις : ἐλάττωσις. 

Ὑφεστώς : ἐνυπόστατος. 

95 Ὑφηγήσονται : ὑποδείξουσιν. 

Δ ὁμ.. ὈΥπηΟ, ς ὕρεισοι : ἔρυσον 
3 ὕστηρξ (816) 4 υἱων Τῇ. ὈΓ. 

ἘΞ Το. βαλ. ἔ. 144. ς. 4. 

5. φατής τὴ. ΡΓ. φάτῆης ΠΟΙΓΘΟΙΟΓ, 
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Ὑφηνίοχος : ἀντὶ τοῦ ἡνίοχος. 

“Ὑφιέμενον : ἐνδιδόμενον. 

“Ὑφιέναι : ὑπενδοῦναι. 

Ὑφιζάνει : ὑποκαβέζεται" ἐλαττοῦται. 

ὅ ὙΦιστάς : ὑποστάς" ὑποτιθείς. 

. ὙΦόλμιον : ἀπὸ τῶν αὐλῶν" Φερεκράτης, 

ὙφΦορμία : κόσμου εἶδος. 

“Ὑφορμοῦν : ἀπαντοῦν"" ἐναντιούμενον. 

ὝφΦος : ὑφεύς" Φερεκράτης. 

10 Ὑφωμαδόν : ὁμοθυμαδόν. 

Ὑψαγόρας : ὑψίλογος." 

“γψαυχεῖν : ὑψηλοφρονεῖν. 

Ὑψηγόρε : μεγαληγόρε." 

γψιβρεμέτης : ἐν ὕψε; βροντῶν. 

1ὅ 'Ὑψίζυγος : ἐν ὕψει θρόνον ἔχων. 

Ὑψικάρηνε : ὑψηλέ. 

“γψικρατεῖν : τὰ ἐν τῶ ὕψει κρατεῖν. 

᾿Ὑψιμέδοντες : ἐν ὕψει βασιλεύοντες. 

᾿γψιφοίτης : ὑψηλοπόρος ἢ ὑψηλόφρων," 

90 ὝΨόθι : ἐν ὕψει. 

“γψοῦ διάττει : ἐν ὕψει ὁρμᾶ καὶ τρέχει. 

Ὕων : βρέχων. 

" ἀπατοῦν 5. Αοςς, 01). 3 ὑψή. 
. , 

4. ΒΙ5 δόσβηΐιιβ σογγθοίου 8, 5. ὑψόφρων 
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᾿Αρχὴ σὺν Θεωϊ τοῦ Φ. 

Φαγανβρώπων : ἀκαθάρτων. 

«Ῥαγέδαινα : νόσος λοιμική. 

Φαγύλιον ἡ μαρσίππιον. 

δ Φαέθοντα τόκον : ἐπιφανῆ καὶ καταπληκτικὸν τὴν 

πρόσοψιν. 

Φαέθων: λάμπων" ἥλιος. 

Φαεινόν : λαμπρόν. 

Φαεσίμβροτον τ" ἡ φέρουσα φῶς τοῖς ἀνθρώποις. 

10 Φαεσφόρους : φωτοφόρους" φωτὺς παρεκτικάς" γνώσει 

φωτιζούσας. 

Φάβθι : εἰπέ. 

Φαιδιμόεντες : λαμπροί. 

Φαίδιμος : λαμπρός". ἰσχυρός. 

15 Φαιδίμων 1 λαμπρός. 

Φαιδρός : καθαρός. 

Φαιδρωπόν : τὸ τερπνὸν καὶ χάριεν πρόσωπον. 

«Ῥαῖεν : εἴποιεν. 

Φαίημεν : εἴποιμεν. 

90 Φαιλόνης : εἰλητὸν τομάριον" μεμβράϊνον" ἢ γλωσ- 

σόκομον, ἢ χιτώνιον. 

Φαινόλης : χιτών" οἱ δὲ παλαιοὶ ἐφεστρίδα. 

φαίνων : δεικνύων. 

Φαιδρυντής : ὁ φαιδρύνων τὰ ἀγάλματα. 

κ᾿ Ῥπτηο γοί Ἐ ἴης. 1. 148..0.1. 
ἜΟΘ16) 3 ἴὰπν, 
4 εἰ, τὸ μανοεριον βεμ. εἴ βιυργα ΠΠυγαπη 8. ἢ}, Γαδ} ηΐ;, 

κοντακῖον 
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Φαικω : ἀκμάζοντι καὶ λαμπρῶ" οὕτως Σοφοκλῆς. 
- -“ ΄ 5 , Ἀ “ 

Φαιόν: χρῶμα σύνθετον ἐκ μέλανος καὶ λεικοῦ" 
» “ μύϊ 2 ἠγοῦν μύϊΐνον. 

Ἂ 
Φάκελον :ἢ φορτίον᾽ ἢ εὐάλωτον. 

5) 
ὅ Φαινόμενα : Πλάτων Πολιτείας δεκάτηι" ἔφη" γαι- 

,ὔ Ξ. 3 ,, », “΄» , τε 

νόμενα᾽ οὐ μέντοι ὄντα γε που τηῖ ἀληθείαι" ιντὶ 

τοῦ φαντασίαν ἀποτελοῦντα οὐ μέντοι γε ὄντο 

«άκελος : τὸ τῆς κεφαλῆς φόρημα." 

Φακῆ : τὸ ἕψεμα τοῦ φακοῦ. 

10 Φακός : τὸ ὄσπριον ὠμόν. 

“φάλα: κόσμος τῆς περικεφαλαίας. 
. ᾽ Φάλαγγες : στίχες" τάξεις" οἱ δὲ τὸ ἐκ πλεύνων 

τάξεων ὁπλιτικὸν πλῆθος" λέγεται καὶ τὰ τῶν 

δακτύλων ἄρθρα καὶ νεὼς ὑπερείσματα᾽ ἔνις καὶ 

1 τὸ στρογγύλον ξύλον καὶ σύμμετρον, Φαλάγιον"7 

λέγεται καὶ τοῦ ζυγοῦ ὃ κανὼν φάλαγξ' κι ἐπὶ 

τῆς νεὼς" ἡ διαβάθρα᾽" καὶ ὁ ἀράχνης Σ, ὃ ἔνιοι 
,ὔ “ Ἀ ε ,ὔ ἍΝ Ἁ Ε “- 

ᾧαλάγγιον᾽ καὶ οἱ κόρακες ὃὲ, παρὰ ᾿Ατικοῖς 

φαλάγγια. 

90 Φαλάγγια : ζῶόν τι τῶν δακέτων ἐστὶ τὸ φαλιγγιον. 

Φαλάγγιον ΓΗ γένος ὄφεως, ὡς Φησὶ Νίκανδρος 

Φαλλικὸν' ποίημα : αὐτοσχέδιον" ἐπὶ τῶ φιλλωϊ 

ἀδόμενον. 

Φαλακρόν : ἀντὶ τοῦ κεφαλὴν φαλακράν. 

κ᾽ ΘΌρΡγα ι 866. ἃ ΓΘΟΘΠΙΙ58. ΠΊ. 
5. μύηνον 3 λλ σογγθοΐογ. 

ἐ 7 κατηῖ (ἰ, 6. δὲ κ'.} ἴῃ δεκάτη: τηυ!ξ. ΘΟΥΓΘΟΙΟΓ, 

᾽ φόρεμα Ὁ Τρς; ἔ. 145. ὁ., 
6 ὅπλη. 7. -ἰαὰ 5. τῇ γεωὶ (510) 

5 κειον το Φάλαιχον (ἀςορηΐιι8 (ΟΙΤ.) 
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φάλανθοι: φαλακροί: ἄνθος γὰρ ἡ λευκὴ θρίξ. 

φάλαρα : τὰς προμετωπίδας"" τοὺς ἀσπιδίσκους" τὴν 

κόσμησιν τὴν κατὰ τὸ μέτωπον τῶν ἵππων" ἢ τὰ 

τῶν γνάθων εἰφρώνπα γος τὰ 

ϑ ἠάλαχξ. θηλυκῶς ὃ ἀράχνης" Πλάτων Ἑλλάδι" 

᾿--ἡμῖν οἱ νόμοι Εἴκασι τούτοις τοῖσι λεπτοῖς ἀραχ- 

᾿ ψίοις, Α᾽ν τοῖσι τοίχοις ἡ φάλαγξ ὑφαίνεται." 

βαληρεύς : πολίτης. 

Ραληροῖ:" δῆμος τῆς ᾿Αντιοχίδος, ἀφ᾽ οὗ ὃ ΑΕ Ύ 

10 Φαληρεύς. 

ἑαληρυκόν : ἱππόδρομον ᾿Αθήνησιν. 

ἡαλλοί : μόρια δερμάτινα. 

Ἐῤάλον: τὸ προμετωπίδιον. 

Φιλακρότερος τρια - 

15 Φφιος : βῶλος" ἢ λόφος" ἢ ἡ ὑπερέχουσα πέτρα ἐν 

αλάσσηι- 

«Ῥακέν : λέγομεν. 

Φῥάαι: ἐν αὐτῶ ὑπολαμβάνειν" τὸ δὲ λέγειν, ἑτέρωι 

δηλοῦν, 

δ0 Φάαι: εἰπεῖν. 

Φάας: τὰς ἐκλάμψεις. 

«Ῥαίας : ὄνομα κύριον" τῶν ἐστρατηγηκότων' τις οὕ- 
» ΄“ 

τὺυς ἐκαλεῖτο. 

; πον. 1.6. εἶν δ᾿ 

ἡ ἐοίζασιν ἡμῖν οἱ νόμοι τουτοισὶ τοῖσι λεπτοῖσιν ἀραχνίοις 
ἃ τοῖσι τοίχοισιν ἡ φάλαξ ὑφαίνει. 

3. Ἰφχληροῖας (δῖο ; ἃσο. ΘΟΥΓ.) 

Ἔης, {, 145. ὃ, 8, Φαλλον : τὸν 
4 γὴ 
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φΦανίον : τόπος εἰς ὃν τὰ καθάρματα ἐξέβαλον. 
Φανόν : λευκόν λαμπρόν" οὕτως Φρύνιχος. 

«Φανότερον : λαμπρότερον. 

«Ῥανός : λαμπὰς ἡ ἐκ κλημάτων" οὕτως Μένανδρος. 

ἢ Φανοτεύς : ἡ πόλις" εἰχὶ Τρρρηγεί, 

Φαντασία : ἐνύπνιον ἢ ἴνδαλμα ἢ ἀποκάλυψις θεία. 

Φαντασιοκοπεῖς :᾿ 

Φαντάζομαι : συκοφαντοῦμαι" οὕτως ᾿Αριστοφάνης. 

Φανοστράτη: ᾿Απολλόδωρος ἐν τῶ περὶ τῶν ᾿Αθήνη- 

10 σιν ἑταιρῶν ταύτην φησὶν ἐπονομάζεσθαι Φθειρο- 

πύλην" ἐπειδὴ ἐπὶ τῆς πύλης ἑστῶσα ἐφθειρίζετο. 

Φαντασμάτων : ἀντὶ τοῦ, ψευδών φαντασιῶν. 

Φαρέτρα : βελοθήκη. 

Φάρκτεσθαι: τὸ φράττεσθβαι" καὶ ναύφρακτον᾽" καὶ 

1ὅ ναυτικὴν δύναμιν. 

Φαρμακᾶς: μυρεψεῖς. 

Φάρμακον : παραμυθία" ὁμιλία" εἴρηται δὲ ἀπὸ τοῦ 

φέρειν τὴν ἄκεσιν" εἴρηται δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἀνθέων. 

Φαρμακός : ὄνομα κύριον" Δυσίας Φησὶ δύο ἄνδρας 

20 ᾿Αθήνησιν" ἐξῆγον καθάρσια ἐσομένους τῆς πόλεως 

ἐν τοῖς Θαργηλίοις" ἕνα μὲν ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν, ἕνα 

δὲ ὑπὲρ τῶν γυναικῶν ὅτι δὲ ὄνομα κύριον ἐστὶν ὃ 

Φαρμακὸς, ἱερὰς δὲ φιάλας τοῦ ᾿Απόλλωνος κλέ- 

Ψψας, ἁλοὺς ὑπὸ τῶν περὶ τὸν ᾿Αχιλλέα κατελεύσ- 

2Ὁ θη; καὶ τὰ τοῖς Θαργηλίοις ἀγόμενα τούτων ἀπο- 

μιμήματά ἐστιν, Ἴστρος ἱστορεῖ" “ημοσθένους δὲ 

φ 

τ Μαγρ. ζν ἃ οοττ. Ὁ τῶν ΡΓΙΠΊΟ, 866 5ία(ἰπὶ τον 
 ἴπο. Γ. 145. ς. 4 
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ἐρ τῶ κατὰ ᾿Αριστογείτονος λέγοντος, οὕτως οὖν 
αὐτὸν ἐξαιρήσεται ὁ φαρμακός" Δίδυμος προπερισ- 

πᾶν ἀξιοῖ τούνομα"" ἀλλ᾽ ἡμεῖς οὐχ εὕρομεν οὕτω 

που τὴν χρῆσιν Φαρμακῶντα᾽ δὲ Ζ4ημοσθένης 

ὃ κατὰ Στεφάνου ἔφη" ἔστιν δὲ φαρμακῶν ὃ ὑπὸ 

αμπαν ΗΝ, ὡς καὶ Θεόφραστος ἐν 

ι: Νόμων ὑ κερὰ, μαμὰ 

᾿Φαρμακός : τὸ καθαρμα᾿ βραχέως" οἱ δὲ Ἴωνες ἐκ- 

τείνοντες λέγουσι φάρμακον" οὗτοι γὰρ διὰ τὴν 

10 τῶν βαρβάρων παροίκησιν ἐλυμήναντο τῆς διαλέκ- 

του τὸ πάτριον τὰ μέτρα" τοὺς χρόνους" δηλοῖ 

καὶ ππώναξ. ᾿ 

Φαάρμακα: τὰ τῶν ζωγράφων χρώματα" τὰ δὲ τῶν 

ἰατρῶν, ΉΛΌΝΝ. 

18 Φαρμακτά: λίμνη οὕτως νὐρεχ αρ “ 

Φαρμ. το σοι οἱ βαϑιᾶ; οἱ τὰ φάρμακα τρίβοντες" 

' ἢ οἱ τὰ φάρμακα πωλοῦντες. 

Φαρμακίδα: τὴν ἐκ τοῦ γήρως" ῥυτίδα" οὕτω Σοφο- 

ὡς ᾿ἡλῆν. 
20 'Φαβιώάδας : ἀποστήσας" γοητεύσας" ἰατρεύσας. 

Φάρος τ ἱμάτιον" περιβόλαιον ἀπὸ τοῦ φέρεσθαι ἢ 

τηῖ ὑφηῖ ἀρηρέναι" λέγεται δὲ ἐπὶ γυναικός. 

Φαρυγίνδην : ὡς ἀριστίνδην, σκώπτοντες τὴν γαστρι- 

μαργίαν τῶν χορευτῶν ᾿Αττικοὶ λέγουσιν. 

9 Φάρσος : τρύφος" ῥάκος" πτερύγιον' ἀκρωτήριον" 

κλάσμα. 

1 τοὔνομα" 816 ἀόκοντοι Π), ΡΓ. 
8. γένους, οἱ ἴῃς. νους ἔ, 140. ο. 1. 



10 

18 

ΘΑῚ 

ὰ " ὡς Ὰ “ 

φάσις: φάσις ἐστὶν ἣν ποιεῖταί τις πρὸς τὸν δοκοῦν- 

ὑπορύ δημιό ἐταλλον" ἢ (ον᾿ ἢ τα ὑπορύττειν δημόσιον μέταλλον" ἢ χωρίον" ἢ 
ν.᾿ᾳ ᾿ς ἍΟΥ , “ , “ ι Ἃ Ν ᾿ ε 

οἰκίαν ἢ ἄλλό τι τῶν δημοσίων" ἔτι δὲ καὶ οἱ 
Ψ -“ - ἔν Ἀ “ 

τοὺς ἐπιτρύπους τῶν ὀρφανῶν αἰτιώμενοι παρὰ τοῖς 
5, ε » ,ὔ “ ἈΝ » 

ἄρχουσιν, ὡς οὐ δεόντως μεμισθωκότας τὸν ὀρῷα- 
“" , ,ὔ 

νὸν οἶκον προφαίνειν λέγονται. 

Φασί : λέγουσι. 

Φάσις : λέγεται μὲν καὶ ἐπὶ δημοσίου ἐγκλήματος, 
.“ 5» ,ὔ “- ΄ Ε ᾿ Ν 
ὁοταν τις ἀποῷαινηι τῶν δημοσίων ἔχοντα τινὰ μὴ 

ὰ , ἊΝ ἢ δι δ ΩΣ » -“ 

πριάμενον Ἄέγεται ὁε καὶ ἐπὶ τῶν ὀρῴανικων οἴ- 
“ ΄ 

κων ὅτε γὰρ μὴ ἐκμισθώσαιεν οἱ ἐπίτροποι τὸν 
“- " , »" δι ε 

οἶκον τῶν ἐπιτροπευομένων, εἐᾧαινεν αὑτὸν ὁ βου- 

λόμιενος πρὸς τὸν ἄρχοντα ἵνα μισθωθηϊ" ἔφαινεν δὲ 
Α .»".» , Ωὰ Ν Ἁ » 1 ,ὔ ῇ "Ξ 

καὶ εἰ ἐλάττονος ἢ κατὰ τὴν ἀξίαν μεμισύωτο 
“ ᾿ δ Ἑ Ω 

τοῦ μὲν οὖν προτέρου τὰ μαρτύρια ἔνεστιν εὑρεῖν 

παρά τε “εινάρχω καὶ “ἡμοσθένει"“ τῆς ὃὲ περὶ 
“- » “- γ , ς Ν ΕΑ ᾿ 

τῶν ὀρῴανικων οἴκων Φασεως, παρὰ “Δυσίαι πρὸς 
᾿ ’ “-Ρ -᾿ “Ὁ 

Τὴν φάσιν" τοῦ ὀρῷῴανικου οἰκου. 
; ’ὔ 

Φάς : εἰπών. 

20 Φάσγανον : ξίφος. 
΄- ᾿»““ 5 -" - ΄ ὼ 

Φασηλιτῶν θῦμα: ἐπὶ τῶν εὐτελῶν τίθεται Φαση- 

λίτας γὰρ τάριχον τῷ Κολάβρωι θύειν: φησὶ 

Καλλίμαχος ἐν βαρβαρικοῖς Νομίμοις. 
,ὔ ᾽, δ “8 ’ 

Φασιανοῖ : ἀλεκτρυόνες καὶ ὄρνεις τινές. 

25 Φασκώλιον: ἱματιοφορεῖον"7 φάσκωλον δέ ἐστιν μαρ- 

τ Χ βεπηεὶ. 2. 61 {ΠΠ|. ἃ σοΓΓ. 

3. ἡ ἐ. ἣ κι τ. ἄδειαν Φ  χου εἴ «νους 

5. -ῶὧν 6 -ου 

Ἔ [πο οἷν Ε 146. 6.2 7. Φασκώλειον : ἱμάτιον" φ. 
Ρλοί. 4Μ 
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σίππιον᾽ Φάσκωλον" πήρα τις οὕτως ἐκαλεῖτο᾽ 

ὡς ᾿Ισαῖος καὶ Λυσίας. 

Φάσκων : λέγων. 

Φασιανός : συκοφάντης" παρὰ τὴν φάσιν ἢ τὸ φαΐ- 

Ὁ νειν. 

Φασίμη κύλιξ : παρὰ τὴν φάσιν, τὴν ἔνδειξιν. 

Φατέ: λέγετε.᾽ 

Φατις : φήμη λόγος. 

Φατνώματα : σανιδώματα᾽ στέγη διάγλυφα. 

10 Φατνωτόν : σανιδωτόν. 

Φατρία : σύνταγμα. 

«αύζειν : τὸ φρύγειν" ᾿Αττικοί. 

Φαύλια: μῆλα : εἶδος τι μήλων. 

Φαυλία : ἡ κότινος" καὶ ἁπλῶς εἶδος ἐλαίας. 

15 Φαῦλον: ἡμεῖς μὲν ἐπὶ τοῦ κακοῦ καὶ μοχθηροῦ 

τάσσομεν" παρὰ δὲ Πλάτωνι καὶ τοῖς ἄλλοις ᾿Α4τ- 

τικοῖς, σημαίνει τὸ ἁπλοῦν καὶ ῥαίδιον, καὶ τοῖς 

λοιποῖς. 

Φαῦλον : τὸ ἁπλοῦν καὶ Εὐριπίδης ἐν τῷ Δικυμνίωι" 

20 ΦΦαῦλον, ἄκομψον, τὰ μέγιστ᾽ ἀγαθόν" ἁπλοῦν καὶ 

ἀπόνηρον λέγων" ἔστι δ᾽ ὅτε τίθεται καὶ ἐπὶ κακοῦ 

καὶ τοῦ τυχόντος Πλάτων ἐν τῶ περὶ ψυχῆς" 

φαῦλον πρᾶγμα, ἔφη, Κέβης, ζητεῖς" τεθείη δ᾽ ἂν" 
ΕΗ - ,ὕ Μ Ἷ -“ “ », 

καὶ ἐπὶ τοῦ τυχόντος" οἷον, Φαῦλον πρᾶγμα, ἔσται 

[δ ὧι 
ἈΝ Ν “ Φ διν δ. δεινὰ -“ θ ’ Ὁ 

τὸ τυχὸν πραγμα᾿ καὶ ἐπὶ τοῦ ἁἀπλὼς τεῦειὴ ἂν 

τ ΝΟον. δγῖϊς. Φάσκ. 2 «ται 

ἢ φαὔύζειν εἰ Φαὕύλια (ριιηςί. εἴ ἀσοοηΐ. σογγθοίου 8.) 

ἝΞ [ῃς, {, 146. ς, 9. 
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Α - .] ΟΝ" ΄ ἘΞ - ὟῪ Ν 
πρὸς τῷ ουὐτο τυχόν Πλάτων" πρᾶγμα ὃ εσται, 

ε “ ᾽ “ 5 ἊΝ δι. Αροα ; πὰ ὁ 
ως ξοικεν, οὐ Φαυλον, ουὸξς μικρὰς ὀξόμενον ἀρετῆς 

΄ Ὁ ἃ Ο. “ -Ὡὸ νὰ 5, ἃ » 
τάττοιτο ὃ ἂν καὶ ἐπὶ τοῦ μοχθηροῦ" ὅτ᾽ ἄν ἀντι- 

, Ν ᾿ -“ ς , δο σὰ 
διαστέλληται πρὸς τὸ σπουδαῖον, ὡς Πλάτων" δοῦ- 

" 4, , »Ὰ Ὁ ’ὔ , 

ὃ λοι γὰρ καὶ δεσπόται οὐδέποτ᾽ ἂν γένοιντο Φιλοι, 
»ΌΦ ΕἾ “-“ “ λ 

οὐδ᾽ ἐν ἴσαις τιμαῖς διαγενόμενοι φαῦλοι καὶ σπου- 
. ἢ ΒΞ ,ὕὔ Ὁ» ἃ Ἦ ΩΝ “ ’ Ξ - 

ὁαιοι τεθείη ὁ ἂν καί ἐπι τοῦ μεγάλου Σοφοκλῆς 
“ Ν δ ἈΝ “- ΄ 

Αἰχμαλωτίσιν" Εἰ μικρὸς ὧν τὰ φαῦλα νικήσας 
ΕΣ Ξ Ά ὍὼκΩ » ε ’ Ἢ ’, ΑΞ Ἁ “Ψ 

ἔχω" καὶ ἐπὶ τοῦ ῥαιδίου, Πολιτείας α΄ καὶ Φαῦ- 
, », ᾽ - ΄ Ν ΄ 

Ι0 λόν γε, ἔφη, ἴσως αὐτοῖς προστάξομεν᾽ καὶ τούτου 
δ᾽ ΣΙ ἣ Ψ ΄ Ξ μ ἃ ΩΝ “- 

εγὼ ετι Φαυλοότερον᾽ ταττετὰι καὶ ἐπὶ τοῦ μικροῦ 
κ ᾽ ᾽, Ε ε , Ξ διδὸν. - 

καὶ εὐκαταφρονήτου" ὡς «ημοσβένης" καὶ ἐπὶ τοῦ 
“- -" “- “- ὦ Ὁ ᾿ 

ταπεινοῦ, ὡς ᾿Ισαῖος ἐν τῶ περὶ τῶν ἀποφάσεων 
, πός, Ἀ ’ ΕῚ Ι - »»,.» κ " Ἀ ΄- 

καὶ ἐπὶ πένητος, καὶ ἐπὶ τοῦ ἀδόξου, καὶ ἐπὶ τοῦ 
’΄ 

1 ἀνοήτου. 
-“ » ΠΑ͂ΝΕ ’ὔ 

Φαῦλος : εὐτελης" χαλεπός. 
-“ , » “- ’ 

Φαῦλος: «ημοσθένης ἐν τῷ κατὰ ᾿Αριστοκράτους" 
Ὃ , ΄ ᾿ Φ ᾿ ΄, ᾿ ΄ ὯΝ 

νομαρχος τις ἣν Φωκέων τύραννος τούτω ὃὲ 
΄-- - ϑ, ΄-- 

ζῶντι συνῆρχεν ὁ ἀδελφὸς Φαῦλος. 
" ΄- ᾽ ΄ ͵ 20 [Φαῦλος : εὐτελής : χαλεπός. ] 

, » , ’ 

Φαυλίξει: εὐτελίζει" χλευάζει. 
Φ ,ὔ Ἃ Ξ «" “. Ἀ » “ ’ὕ , Η͂ 

αὐστιγγες : οἱ ἐκ τοῦ πυοῦς ἐν ταῖς κνήμαις σπίλοι 
“ ΄ 

οὕτως" ᾿Αριστοφάνης. 
φΦέ ως 9 , ἢ.» , Ξ ΝΞ κ 

ἀωὼν : ἐπὶ τῶν ἐρασμίων καὶ ὑπερηφάνων" τοῦ γὰρ 
, » - κι Ν Ἁ 25 Φάωνος ἐρασθῆναι Φασὶ πολλοὶ Σαπφὼ, οὐ τὴν 

΄ Ἶ ᾿ 
ποιήτριαν, ἀλλὰ Λεσβίαν, καὶ ἀποτυγχάνουσαν 
δίψ ε 4 τἰὐὐοῶνι ὦ ῃ τε χό , 
ρι αι ξεαυτὴν ἀπὸ τῆς 2 εὐυκαῦος πετρᾶς. 

᾿ΠΒ1ς πῃ. ΡΓηα. οὐ τὸ σοΙΓΕοῖοΥ. ἢ «ὦτισιν 
ἘΠῚ ΊΔΟΣΕΣΙ: 
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Φειδήσεται : ᾧείσεται. 

Φειδώ : πρόνοια" φεισμονή" εὐσπλαγχνία. 

Φειδωλός : φειδόμενος" κνιπός. 

Φελλέα : τὰ πετρώδη καὶ αἰγίβοτα' χωρία ὡἧς 

᾿Ισαῖος. 

Φελλεύς : σκληοὺς πόσως καὶ πετρώδης τόπος. 

Φενακίζει : χλευάζει. 

Φέναξ : χλευαστής" ἀπατεών. 

Φεννίς : παιδιὰ διὰ σφαίρας" ὅτ᾽ ἂν ἑτέρω ἀφίωσι 

τὴν σφαῖραν, ὥσπερ φενακίζοντες. 

Φενάγματα : φενακίσματα. 

Φεραυγής : κατάλαμπρος. 

Φέρβει : βύσκει" τρέφει. 

Φέρε : οἷον, ὑπόθου. 

Φερέγγυος : ἀσφαλής" ἀξιόπιστος" ἐγγυητής. 

Φερέοικος : ὃ κοχλίας" ἔνιοι ζῶον λευκὸν," ὅμοιον γαλῆ, 

ὑπὸ δρυσὶ καὶ ἐλαίαις" γιγνόμενον" οἱ δὲ ζῶον" 

σφηκὺς εὐμεγέθους μέγιστον. 

Φέρειν : λαμβάνειν: ᾿Αριστοφάνης ᾿Αχαρνεῦσιν" 

᾿Επέμψαθ᾽" ἡμᾶς ὡς βασιλέα τὸν μέγαν, Μισθὸν 

ᾧέροντας δύο" δραχμὰς τῆς ἡμέρας" Μένανδρος 

᾿Ολυνθίαι: Μετ᾿ ᾿Αριστοτέλους γὰρ τέτταρας τῆς 

ἡμέρας ᾿Οβολοὺς φέρων" καὶ ὃ μισβοφόρος ἀπὸ 
΄ 

τουτου. 

᾿ βω 3. Αος-. οΠ]. 3 Ῥοκβῖγ᾽ ἰ"ΐ, Ἔγαβᾶ. 
4 μιχρὸν ἢ. ΡΓ. λευχὸν 8110Γ. ΘΟΙΓΘΟΐΟΓ. 
5. «ἂς 6 ζῶον Δἀά!άϊξ σογΓεδοΐογ. 

7 σφήκχοις (5816) 1η. ΡΥ. δος Ψεθ᾽ 5ἷς. 

9. οὐ ἂᾧ [ῃς, ρας ἔ. 147. ες. 1. 
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Φερεσβίους : ζωοποιούς. 

Φερέτρωι : τηῖ τῶν νεκρῶν κλίνηι. 

Φέριστον : κράτιστον" ἐξοχώτατον" ἢ ἀγαθόν. 

Φέρνη : ἀμοιβή. 

ὅ Φέρνην : τὴν προῖκα" καὶ Αἰσχίνης ὁ ρήτωρ καὶ ΜΕ 

νανῆρος. 

Φέρνιξ :' προῖξ. 

Φέροικος : ἐν Κλεοβουλίναις" ζῶον ὅμοιον γαλῇ, λευ- 

κὸν, Φωλεῦον ἐν ταῖς ῥίζαις τῶν δρυῶν, βαλανη- 

10 φάγον, οὕτω καλούμενον. 

Φέρτερον : κρεῖττον" ἢ ταχύτερον. 

Φέψαλος : σπινθὴρ ὁ ἀναφερόμενος ἐκ τῶν καιομένων 

ξύλων. 

Φερώνυμος :" ἀληθὲς ἔχων τὸ ὄνομα. 

1ὅ Φεσκάσιον : μαγγάνιον πλοϊκόν. 

Φεῦ: σχετλιαστικὸν ἐπίρρημα ἢ ὀδυνηρὸν οἴμωγμια. 

φεύγοιεν : κατηγοροῖντο. 

Φηγαιεῦσι: δῆμος τῆς Αἰαντίδος. 

Φήγινος : δρύϊνος. 

20 Φηγός : δρῦς ἢ πεύκη. 

Φηγοῦς : δῆμος ᾿Ερεχθηΐδος. 

Φηγούσιον : Λυσίας ἐν τῶ περὶ τοῦ Βατράχου“ ᾧόνου. 

Φηλοῦν: ἀπατᾶν" Μένανδρος ᾿Αλιεῖ"-τετ δύ᾽ " οἰκίας 

Φηλῶν γερόντων, ὡς λέγεις, ἀβελτέρων. 

26 Φηλώματα :" ἐξαπάτας" Φηλοῦν γὰρ τὸ ἐξαπατᾶν᾽ 
ο - 

οὕτως ᾿Αντιφῶν. 

. Ασα. οη. 5. ρό ΡΓΙηΙΟ. 

5. Φῷηγος 4 π. βατράχων 

5. δ᾽ ἴὰπ φίλων 6 Φιλώματα εἴ φιλοῦν 
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Φημί : λέγω: ὑπολαμβάνω. 

Φήσεις : λέξεις. 

Φθάνει : προλαμβάνει. 

φθάνοντος ἔργον γίνεται : 

ὃ Φθέγμια : ῥῆμα. 

Φθείρ : ὃ τῆς πιτύος"' καρπός. 

Φθεῖσθαι : διαφθείρεσθαι.᾽ 

Φθεῖναι : προλαβεῖν. 

φΦθείσεται : καταλήψεται. 

10 Φθιόάδος :: Θετταλικῆς. 

Φθίνει : φθείρεται" λήγει. 

Φθινύθων : φθειρόμενος. 

Φθισίμβροτος :ἢ διαφθείρουσα τὸν ἄνδρα. 

Φθείσονται : διαφθαρήσονται. 

1ὅ Φθογγαῖς : βουλαῖς. 

Φθόην : τὴν νῦν φθίσιν" λεγομένην οὕτως ἐκάλουν, ὡς 

“4ημοσθένης. 

Φθόη : φθίσις" ἢ ὄνομα πάβους ἐξ αἵματος ἀναγωγῆς. 

Φθοῖς :7 ὄνομα πλακοῦντος. 

20 Φθόνος : πάθος λύπης ἐπὶ τη τῶν πέλας εὐπραγίαι. 

Φιαρόν : λαμπρόν. 

Φιβαλέως : γένος συκῆς" λέγουσι δ᾽ οὕτως καὶ τὰς 

μυρρίνας"5 ᾿Απολλοφάνης καὶ τὰ σῦκα φιβαλέα" 

καὶ φιβαλέαι ἰσχάδες. 

25 Φιδάκνας : πιθάκνας᾽ “ημοσθένης. 

: αἰτυος. ἴῦο. ος ἴ. 147. α. 9. 

ἢ θείρ σονγθοίου!δ. ἢ φΦβθει ρυῖηο τ νἱά δι. 
4 φθινύων ρτίιηο, 884 ἢ 5ἰατ!πὶ δά. ᾽ σήμ 

6 φῇήσιν 7. Φβῥοης 

5 ρ αἰίογιιπι σογγεοίοι", δἕ ποχ καὶ 
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Φίλα : ἴσα᾽ ὅμοια᾽ προσφιλῆ. 

Φίλαθλος : Φιλόπονος. 

Φιλαιτίων : τῶν ἐπιλαμιβανομένων. 

Φιλακίζεται : χαριεντίζεται. 

ὅ Φιλάμμων : Δημοσθένης Φιλάμμονα τὸν ᾿Αθηναίων 

πύκτην φησί. 

Φιλαπεχθήμων: Φιλομίσητος" φίλεχθρος" Φιλομίσης. 

Φιλαυτίας : ὑπερηφανίας." 

Φιλαργίδης : ποιητὴς κακός. 

10 Φιλεῖ γάρ πως : τέρπεται γάρ πως" ἢ ἔθος γάρ πως. 

» Φιλιότητα : φιλίαν. 

Φίλεργος :" φιλόπονος. 

Φιλερισταί : φιλόνεικοι. 

Φιλεριστῆσαι : Φιλονεικῆσαι. 

1ὅ Φιλέψιος : “ημοσθένης κατὰ Τιμοκράτους" «Φιλεψίου 

μνημονεύουσιν οἱ τῆς ἀρχαίας κωμωδίας ποιηταί: 

ἐπὶ τωῖ μεταξὺ τῶν δημηγοριῶν μύθους λέγειν" 

κεκωμώδηται δὲ καὶ εἰς πανουργίαν. 

Φίλη κεφαλή: προσφιλέστατε. 

90 Φιλήκοος : Φιλομαθής.᾽ 

Φίλιοι : προσφιλέστατοι. 

Φίλιος Ζεύς : ὃ τὰ περὶ τὰς φιλίας ἐπισκοπῶν Μέ- 

νανὸρος ᾿Ανδρογύνωι Μαρτύρομαι τὸν φίλιον," ὦ 

Κράτων, “ία: Φερεκράτης Κραπατάλοις"“---τοῖς 

5 δὲ κριταῖς Τοῖς νυνὶ κρίνουσι λέγω Μὴ ᾿πιορκεῖν, 

μὴδ ἀδίκως Κρίνειν, ἢ νὴ τὸν Φίλιον, Μῦθον" εἰς 

Σ - εἴας Ἔ Της, ἢ, 147. ε. 3. Φιλεότητα (531ς) 

5. Φιλεργός, εἴ ἴῃ Φιλόπονος. 5 οἵη Π. 4 ὃρω 

5. -ὠμαι τ. φίλον 6 λλ 7 σιν 

5. μῦθος 
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ὑμᾶς ἕτερον Φιλοκράτης λέξει πολὺ τού- Του κακη- 

γοριστότερον. 

Φιλίσκος : ὄνομα κύριον. 

Φιλοδεσποτεύομαι : οὕτως ὁ ̓ Αναξίλας. 

ὃ Φιλόπαις : οὐχ ὃ παιδεραστὴς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων 

καλεῖται ἀλλ᾽ ὃ φιλόπαις. 

Φιλλεῖδαι : γένος ἐστὶν ᾿Αθήνησιν" ἐκ δὲ τούτων ἡ 

ἱερεία τῆς “ήμητρος καὶ Κόρης, ἡ μύουσα τοὺς. 

μύστας ἐν ᾿Ελευσῖνι." ᾿ 

10 Φιλιππίδης : τῶν πολιτευομένων παρ᾽ ᾿Αθηναίοις εἷς 

ἦν" ἐδόκει δὲ ἰσχνὸς εἶναι τὸ σώμα" διὸ καὶ "Αλεξις 

πεφιλιππιδῶσθαι᾽ ἔφη, ἀντὶ τοῦ ἐλεπτύνθαι. 

Φιλοθεάμονες : Φιλοβεωρηταί. 

Φιλοθηρεῖ : φιλεῖ ἀγρεύειν. 

16 Φιλοκάλως : καθαρῶς. 

Φιλοκόμπων : μεγαλορήμων᾽ ὃ ἑαυτὸν ὑψῶν. 

Φιλοκτέανος : φιλοχρήματος" φιλοκτήμων. 

Φιλομειδής 1 φιλογέλως. 

Φιλοπευστεῖ : Φιλοπραγμονεῖ. 

20 Φιλόπευστος : ἡδέως μανθάνων" περίεργος. 

Φιλόπονος : Φίλεργος" περὶ τὸ πονεῖν πρόθυμος." 

Φιλοσοφεῖν : ἀντὶ τοῦ πονεῖσθαι" --- Φιλοσοφεῖ δὲ τοῦθ᾽ 

Ν 

ἐλ 

1 ἔνευ, (ελ σΟΙΓ.) 

5 Ἐπηδηάαίιηι πεφιλιππῶσθαι ΡΓῸ πεφιππφαι. (λι, σ, εἴ 

ΔΟσΟΠι15 ΘΟΥΓΘΟΙΟΓΙΒ ς ἈΓΓΙΙ5, Ὁ ΡΓΟ 410, 511 ὡ, πο ᾿ϊαπδέ.) 

Ῥεϊπάσ της. [. 147. ς. 4. 

δ᾿ πκδ 

β' Φιλομείδης : φιλογελῶς 1}. ὈΓ. Φιλομμειδής: φιλόγελως 

ΠΟΥΤΘΟΙΟΓ. 

5 Βὰ σογγ. ργῸ προθύμως τι ραῖΐο. 
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ὅπως Καταπράξεται' τὸν γάμον, ἔφη Μένανδρος 

οὕτως" καὶ ᾿Ισοκράτης. 

Φιλοσοφεῖν : σπουδάξειν. 

Φιλοτέχνημα : κατασκευή" καύχησις. 

ὅ Φιλοτησίαν προπίνειν : ἔστιν ἡνίκα τίς ἐν ἀρίστω 

ἀπὸ τῆς διθείσης αὐτῶ φιάλης πιὼν μέρος, τὸ 

λοιπὸν ταράσχηι Φίλωι, καὶ τὴν φιάλην χαρι- 

σάμένος. 

Φιλοτησία : Δημοσθένης ἐν τῷ κατ᾽ Αἰσχίνου" ἡ 

10 κύλιξ ἣν κατὰ φιλίαν τοῖς φίλοις προύπινον, Φιλο- 

τησία ἐκαλεῖτο, ὡς ὝὙπερίδης" φησὶ καὶ Αλεξις. 

Φιλοτησία : φιλία δεξίωσις. 

Φιλότητα : φιλίαν. 

Φιλοτιμεῖται : ἐπιδαψιλεύεται' μεγαλοφρονεῖ" σπου- 

15 ὃδάξει" ἀγαπᾶ. 

Φιλοτιμίας : δωρεάς" ἢ πλεονεξίας" ἢ κενοδοξίας. 

Φιλοτησίας : τὰς δεξιώσεις διὰ τῆς φιάλης. 

Φιλοτίμως : μεγαλοδώρως" ὑπερμέτρως"" ἐπιμελῶς. 

Φιλοφρονέστατα : φιλικώτατα. ἢ 

20 Φιλοφρονούμενα : παραμυθούμενα. 

Φιλοφρόνως : προθύμως" σπουδαίως. 

Φιλοφροσύνη : δεξίωσις ἢ προσήνεια." 

Φιλουργός : οὗτος ἐφωράθη τὰ ἱερὰ συλήσας καὶ τὸ 

Γυργόνιον ὑφελόμενος, εἷς ᾿Ισοκράτης λέγει. 

95 Φίλυδρα : φιλοῦντα τὸ ὕδωρ. 

Φιλύρα : φυτὸν ἔχον φλοιὸν βύβλω, παπύρωι ὅμοιον" 

ἐξ οὗ τοὺς στεφάνους πλέκουσιν. 

τ κηται 2. -εἴδης 

5 ΤῊΣ, Ε ἼΔΒ. ΟΣ: Ὁ ΄τερα { -ἴᾳ τὴ. ΡΓ. 

Ρ οί. 4Ν 
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Φιλυδρίας : φιλῶν τὸ ὕδωρ. 

Φιμοῖ : ἀγχει" ἐπιστομίζει. 

Φιμοί: Αἰσχίνης κατὰ Τιμάρχου" ᾿ καὶ φιμοὺς καὶ 

κυβευτικὰ ἕτερα ὄργανα Φιμὺς δέ ἐστιν ὃ καλού- 

ὅ μενος κημὸς,᾽ εἰς ὃν ἐνεβάλλοντο" Δίφιλος δέ φησιν" 

Ἕλκ᾽ ἐς μέσον τὸν φΦιμὸν ὡς ἂν Ἰιαβάληι." 

Φίσκος : δημόσιον ταμιεῖον. ἡ 

Φιτρῶν : κορμώῶν" ξύλων. 

Φῖτυ :" φυτόν φύτευμα" Φερεκράτης. 

10 Φιτῦσαι : γεννῆσαι" ἐπὶ τοῦ πατρὸς τίθησιν" ἐπὶ δὲ 

μητρὸς οὐκ ἔτι" ἀλλὰ γεννῆσαι". καὶ φιτύοντος 

ὁμοίως, τοῦ γεννώντος" λέγεται δὲ καὶ τὸ γέννημα 

ᾧῖτυ: Εὔπολις Αὐτολύκωι' ᾿Ατὼρ ἤγαγες καινὸν 

(τὸ) φῖτυ τῶν βοῶν. 

1ὅ Φλάβιος : ὄνομα χρηματισμοῦ. 

Φλᾶν : θλᾶν" τύπτειν. 

Φλᾶν: μαλάττειν᾽ καὶ (ἀναφλᾶν)" τὸ ἀναμαλάττειν" 

᾿Αριστοφανης. 

Φλαῦρον : ἢ κοῦφον κακόν᾽ διαφέρει γὰρ φλαῦρον καὶ 

20 φαῦλον' φλαῦρον μὲν γάρ ἐστι τὸ μικρὸν κοικόν" 
φαῦλον δὲ τὸ μέγα. 

Αοοθῃΐ, Ομ. 3. χι ΠῚ. ΡΓ. 

3 ἐμβαλῆι 4 ταμεῖον 

Φίτυ ἴεΥ (ἀσοθηΐι5 (ΕΓ σοΟΥΓΘοΐου 8, 9 5616) 

ἔστιν ῬοΙΒοπιι8, ἔπ Ργᾶνα αἰϑί. 

7 τὸ οἴη. ὃ ἀναφλᾶν οἴῃ. 

9 ΦΛΑΥ͂ΡΟΝ' ἢἣ κουφον καχον : αἰδί. 884 ἀἢ ἀπ 00 Ριυηοία 

ἃ ἴἢ, ΡΓ. πεβοῖο. 'Τιπὶ φλαῦρον καὶ φαῦλον σοΙΓΘΟίΟΓΙΒ ἴῃ 
ΤηᾶΓρ,. 

Ἐ Τῆς, ἢ, 148. ς. ὦ. 
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φλεβάζοντες : βρύοντες. 

φλεγμαίνουσαν πόλιν : ἡ μεταφορὰ ἀπὸ τῶν ἑλκῶν 

τῶν διὰ φλεγμονὴν κινδυνευόντων ἐκρήσσειν. 

Φλεήσιον : τὸ Φλίασιον πεδίον" ᾿Αριστοφάνης. 

ὃ Φληναφᾷ : φλυαρεῖ. 

Φλήναφος: μωρολόγος. 

Φλιει : μιμητικὸς ἦχος τῶν γαμψωνύχων" " ̓Αριστο- 

Φάνης. 
Φλιοῦντα : ἀρρενικῶς οἱ ᾿Αττικοί Ἐενοφῶν φησίν" 

10 αὖθις δὲ ἐστράτευσαν εἰς τὸν Φλιοῦντα. 

Φλόγεα : λαμπρά. 

Φλογμις : καῦμα ἐκ πυρακτώσεως. 

Φλοίσβου: ταράχου. 

Φλόμος  λοχμῶδες φυτόν ωἴ ἀντ᾽ ἐλλυχνίου 

15 ἐχρῶντο. 

Φλύην : τὴν ἐκ φΦλοοῦ"" ᾿Ηρόδοτος. 

Φλυκτίδες : τὸ ἀπὸ πυρὸς φυσημα ἢ ὁ καλούμιενος 

ἄνθραξ. 

Φοβερός : ὃ φοβούμενος παρὰ Θουκυδίδηι καὶ Φερε- 

20 κράτει." 

Φλυεία : δῆμος τῆς Κεκροπίδος" ἐκ τούτου δὲ τοῦ 

δήμου ἦν Εὐριπίδης ὁ τῆς τραγωδίας ποιητής. 

Φόβος : φυγή. 

Φοιβάσασα : λαμπρύνασα. 

95 Φοιβᾶσβαι: καθαίρεσθαι. 

τ δὲ τη ΠπυΓα. 5. Ψο ρηῖπιο. 

3 τὸ (Αριὶςοαδ5 σουτγϑοίου!β.) 
ὁ μὶ σοτγεοΐοσβ, 4ἱ δὲ λογ ἴπ λοχ πιιΐαν!ξ, 

5 φλυοῦ πη. ΡΓ. φλοιοῦ ΟΟΥΙΓ. 

6 «τηι 7 Φοίβασα ἢ. ΡΓ. 
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“ 3 δ ἐγ ων Γ Φοῖβος : καθαρός" ἁγνός" ἢ μάντις" καὶ ἀμίαντος" καὶ 

ὃ ᾿Απόλλων. 
,"» ἃ 

Φοινικήϊα" γράμματα : Δυδοὶ καὶ Ἴωνες τὰ γράμ- 
ἈυΑ ΄ “» ΄ ΓΎΡΗ. ᾿ ΄ ματα ἀπὸ Φοίνικος τοῦ ᾿Αγήνορος τοῦ εὑρόντος" τού- 

ὅ τοις δὲ ἀντιλέγουσι Κρῆτες, ὡς εὑρέθη" ἀπὸ τοῦ 
, -" 

γράφειν ἐν Φοινίκων πετάλοις᾽ Σ᾽ κάμων᾽ δ᾽ ἐν τηῖ 
ὃ , “ ε ῇ 5, “Ἅ, ΄ εκ. ὧΐνσ , ευτέραι τῶν εὑρημάτων ἀπὸ Φοινίκης τῆς ᾿Αικται- 

3 » θγ " ΄ πτιιὺς » “ Ν ονος ᾿ ὀνομασθῆναι" μυθεύεται δ᾽ οὗτος ἀρσένων μὲν 
, , - 3 παίδων ἄπαιδα γενέσθαι αὐτῶ θυγατέρας "Αγλαυ- 
. “ . . Ἡ 10 ρον ΓἼἜρσην Πάνδροσον᾽ τὴν δὲ Φοινίκην ἔτι παρ- 

θέ " αὖ Γ Η͂ Η͂ ἴχ: ͵ ἐνον οὖσαν τελευτῆσαι" διὸ καὶ Φοινικήϊα γρὰμ.- 
Ν ᾽ , ὔ “ ΠῚ -“ “ὰ ματα τὸν ᾿Ακταίονα, βουλόμενον τιμῆς ἀπονεῖμαι 

“ ’ 

τηὶ θυγατρί. 

Φοινικικὸν τὸ ψεῦδος : ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν δράκοντα 

15 καὶ τοὺς Σπαρτοὺς καὶ Κάδμον ψευδῶς λεγο- 

μένων. 
, 

Φοινικολόφου : ξανθολόφου. 
ΩΣ , φοινικοῦν : ἐρυθρόν᾽ πυρρόν. 

κε , 6 Φοινίκων συνθῆκαι : οἱ τὴν Καρχηδόνα κτίσαντες 
’ “ “ ’ὔ ’ 

490 Φοίνικες, ὅτε προσέπλευσαν τηῖ “ιβύηι, ἐδεήθησαν 
γον 5 ,ὔ δὲ ἢ ἜΑΡ ΤΊ ΄, ἃ τὰ, ὧν Ἔ 

τῶν ἐγχωρίων δέξασθαι αὐτοὺς νύκτα καὶ ἡμέραν 
5 ’ Ν 7] Ε) 5 ͵ ᾽ Ἷ 

ἐπιτυχόντες δὲ τούτου, οὐκ ἐβούλοντο ἀπαλλάσσεσ- 

θαι, ὡς συντιθέμενοι νύκτας καὶ ἡμέρας μένειν" διὸ 
, “ ἣ, Υἷ, ὍΣ, “ θ ’ Μ 

λέγεσθαι τοῦτο ἐπὶ τῶν ἐνεδρευτικώς συντιθεμένων 
, , -" 

95 τὰ δ᾽ ὅμοια Δήμων ἐπὶ Μεταποντίνων ἱστορεῖ. 

τ 51ο, φυοά αἀ ΠΙΐογαβ, μα θυϊς τη, ρτ, Ναπο Φοινίκηα 

(519) δοῦν. 
ἢ εὑρετῆι 5 καμιῶν ἘςΤης, ον: . 148. 6. 8. 

4 φοινικηιὰ Π). ΡΓ. φοινίκηια (5810) ναὶ μοΐϊι5 φοινίκια ΘΟΥΙΓ. 

5. Ψεῦδος 6 χτή. 
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’, 

Φοίνιξ : τὸ μουσικὸν ὄργανον διὰ τὸ ὑπὸ Φοίνικος ἢ 

εὑρεθῆναι. 
“ , “ δ 

Φοινίξω : αἱμάξω" βάψω" πυρώσω" ἀπὸ τοῦ φόνου, ἢ 
“ ’ὔ 

τοῦ Φοίνικος, ὅτι πυρρός. 
“ 

ὃ Φοινίττων : βάπτων αἵματι. 

Φοινός : πυρρός" Φόνιος. 

Φοιτᾶ : παραγίνεται. 

Φοιτητάς : μαθητάς" παραγενομένους. 
ΓᾺὰ ς , φῶς Ἃ - 

Φολίδες : αἱ λεπίδες τοῦ ὄφεως" καταχρηστικῶς δὲ 
Χ ν κἋ Ἂν , ἈΓΠ 5. 

10 τὰ μικρα“ πτερὰ τούτοις γὰρ εοἰκεσαν. 

«Φολιδωτόν : λεπιδωτόν. 

Φονᾶ : ἀποκτεῖναι ἐπιθυμεῖ. 
, ἂς τ αϑς ἃ -“ ᾽ “1 , ΕῚ ΓΝ 

«φόνου πτερὸν : διὰ τῶν οἰστῶν"᾽ πτερόεντα ἢ ταχὺν 
ῳ Σ , 

βέλτιον δὲ ἀκούειν περιφραστικῶς τὸν φόνον. 
, 

16 Φολκός : στραβός. 
ΡΞ ε ΄, , ἀ 

Φονᾶν : ἑτοίμως πρὺς τὸ φονεύειν (ἔχειν). 
, »" νν ᾿ »" 

“Ῥονος ἔρευσεν : αἷμα ερευσεν. 
δὰ οἰλὰ νγ7 , " ’ ΟΥὼΣ 

«όξινος : ἰχθὺς εὐθέως γενόμενος ἔχων κύημα τίκτει 
ς 5" -“ , - - ε 

δὲ ἐν ταῖς προλίμναις τῶν ποταμῶν, ὡς ᾿Αριστο- 

20 τέλης. 

Φοξός : ὀξυκέφαλος. 
» ’ , 

Φορά: καὶ καθόλου" τόπου ἐναλλαγή᾽ καὶ μάλιστα ἡ 
ἮΝ Ὁ, , ᾿᾿ Ὁ Ε “ ΄- “.“ ἃ "Ὁ ἡ 

μη ὀυναμενὴ εῷ εαυτὴῆς στῆναι ὁτὰν ἐθέλη. 
,ὔ ΕΑ: - ἰα. Φοράδην : ὁρμητικῶς Φερόμενος. 

ε Ὰ , 
95 Φορας: ὁρμάς" ἡ τύχας. 

" -“ " , 

Φορβάδας : τοὺς ἐν τηῖ γηῖ βοσκομένους. 

τον, ΠΟΥΓΘΟΙΟΙΙ5. Ἂ [ῃς, Γ΄. 148. ο. 4. 

2. φῬονᾶν 3 διστῶν 

“ ἔχειν ΟΠ]. 5 κατὰ ὅλου 



6084 

Φορβαδων : νομοίδων᾽" βοσκομένων. 

Φορβαντεῖον : Ὕπερίδης᾽ ἐν τωῖ κατὰ Πατροκλέους" 

ὅτι τὸ ᾿Αθήνησι Φορβαντεῖον ὠνομάσθη ἀπὸ Φόρ- 

βαντος βασιλεύσαντος Κουρήτων, καὶ ὑπ᾽ ᾽᾿Ερεχ- 

ὃ θέως ἀναιρεθέντος ἦν ὃδὲ Ποσειδῶνος υἱὸς ὁ 

Φόρβας. 

Φορβειάν: περιστόμιον" καπίστριον. 

Φορβή : τροφή. 

Φορεῖον : ὃ νῦν ὄκνος λεγόμιενος. 

10 Φυρεῖται : περιφέρεται. 

Φορέουσιν : ᾧΦέρουσιν. 

Φορῆες : οἱ φέροντες. 

Φορητή : βαστακτή. 

Φορητῶς : μεγάλως." ἢ Ἰ 

15 ἢ (Ψιλεύς : ἐπ’ ἄκρου χοροῦ ἱστάμινος" ὅθεν καὶ φι- 

λόψιλος παρὰ ᾿Αλκμᾶνι, ἡ φιλοῦσα ἐπ᾽ ἄκρου) 

χοροῦ ἵστασθαι. 

Ψιλοδαπίδας : τὰς ψιλὰς καὶ μὴ μαλλωτὰς Ἶ δαπίδας 

λέγουσιν. 

20 Ψιλοκόρρης : φαλακρός. 

ψιλὴ γῆ : ἡ μὴ πεφυτευμένη" Πεφυτευμένη" δ᾽ αὕτη 

᾽στὶν, ἢ ψιλὴ μόνον" Πόλεσιν. 

1 εἴδης 

5 |)δϑιηῖΐ [ο]1ἃ, αὐ οομ]ϊοῖο, οἸγοιίου οοῖο. ογβΟΉ. 
Ἔ [ο. χοροῦ ἵστασθαι [. 149. ας. 1. 

3. καὶ μημάλωτὰς 4 Ψιλοχορὴς 

δ πεφυτ. Β6Π16] 1) ἰοΧίιν, 564. γϑρϑίϊξ ᾿ἢ ππαγε. τη8η., ΔΠ16. 
ἔπ δὲ αὐτὴ ἐστὶν ἡ 
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Ψιλόν : γυμνόν. 

Ψιλώεντα : αἰθωλώδη- 

Ψίμαρον :' εὐδιαῖον. 

Ψινάδες : παρὰ Θεοφράστω αἱ ῥυάδες, αἱ ἄμπελοι" 

ὅδ ἔνιοι τὰς δρυπέπεις ἐλαίας. 

Ψινάξζει"" ἀπορρεῖ τὰ ἀσθενὴ τοῦ καρποῦ" φυλλορροεῖ.3 

ψιηνύθιον : φαῦλον. 

Ψίσαι: ψωμίσαι. 

Ψίτται: ἰχθύων εἶδος. 

10 Φιττακίαν : ὑποδήματος γυναικείου γένος. 

Ψίχες : ἀρρενικῶς οἱ ψίχες καὶ τοὺς ψίχας. 

Ψο: ἐπὶ τοῦ σαπροῦ καὶ μὴ συναρέσκοντος" ἔστι δὲ 

ἀποκομματικοῦ λεξειδίου" ψόθον γὰρ καλοῦσιν" 

᾿Αριστοφάνης" Πλέω γράσου (τε) καὶ ψοβοίου καὶ 

165 ῥύπου [γε] καὶ ψόθου' Αἰσχύλος Θεωροῖς. 

Ψύθος : ἀκαθαρσία" οὕτως Φρύνιχος. 

Φύας :7 ἢ ψοίας, ἢ ὅπη χρὴ καλεῖν, παρ᾽ οὐδενὶ ᾽4τ- 

τικῶν εὗρον" οἱ δὲ παλαιοὶ γυμνασταὶ ἀλώπεκα 

προσαγορεύουσιν. 

40 Ψοίθης :7 ἀλαζών. 

ψΨυῖθος 7 σποδός. 

Ψολόεν : ᾧλογόεν πῦρ. 

Ψολόεντα κεραυνόν : τὸν ὀξέως φθείροντα. 
’ " " Ψολοκομπία : ἀλαζονεία᾽ ᾿Αριστοφάνης ᾿Ἱππεῦσιν 

25 Ἥσθβην ἀπειλαῖς, ἐγέλασα ψολοκομπίαις. 

1 Αρσορηΐ. οπ]. Ὁ τ-ξει 

53. Β6ΠῈΕ] ρ ΡΓΙμηΟ. 4 Αξςοεῃΐ. οΠι. 5. ξι 
6 τε ον. ἃ. ἵὕττιπι δηΐς Αἰσχ. αἰδέϊησιιας Ῥογβοπιιδ 

ΠΟῊ ἰἰαιιοῖ ; ρΡοϑβί γε ἀϊβίιησαε. 
7 (υδίεγ δος. οἴ. 
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Ψούδια :" Ψευδῃ" Κρῆτες. 

Ψοφοδεής : δειλός" τοὺς ψόφους Φοβούμενος. ἢ 

Ψυκτήρ: σκεῦος ἔνθα διανίζουσι τὰ ποτήρια. 

Ψύλλα καὶ Ψύλλαι: θηλυκῶς" παρὰ δὲ ᾿Ηροδότωι 

ὅ Ψύλλοι, ἔθνος Λιβύης" καὶ τὸ ἐν τη Μεσηνίαι 

Μενάνδρου κύριον ὄνομα" ὅτι δὲ τὸ ζωῖον τὸ μι- 

κρὸν ἀρρενικῶς ᾿Επίχαρμος εἶπεν καὶ ἕτεροι. 

Ψύξας : φυσήσας" ἢ ἀμβλύνας. 

Ψύψαρα" τὸν “Διόνυσον ἄγοντες : ἡ παροιμία παρὰ 

10 ΚΚρατίνωι" τὰ δὲ Ψύρα νησίδιον ἔρημον πλησίον 

Χίου λέλεκται δὲ ἐπὶ τῶν εὐτέλειαν σημαινόντων. 
Ψυχαγωγεῖ: παραμυθεῖται" τέρπει. 

Ψύττα: ἐπὶ τοῦ ἀποδραμεῖν." 

Γ[Φύρανις : ἴδιον μικρόν.] 

16 Ψυχάζειν : ἀναψύχειν. 

Ψυχάζουσιν: πρὺς τὸ ψῦχος καὶ τὸ πνεῦμα διατρί- 

βουσ ιν, ἵνα ἀναψυχήν τινα λάβωσιν" ἔστι δὲ ὅμοιον 

τὸ χειμάζειν. 

Ψυχικός : σαρκικός" σημαίνει δὲ καὶ τὸν ἀνδρόθυ- 

20 μον οὕτως "Αλεξις. 

Ψυχορροφεῖν : τὴν ψυχὴν ἐκπίνειν. 

Ψῦχος : τὸ ῥῖγος" Ἡρόδοτος" ἀλλὰ καὶ Ἕρμιππος. 

Ψυχρὸς ἄνθρωπος : ἀντὶ τοῦ δυσκίνητος. 

Ψυχουλκούμενος : τὴν ψυχὴν ἑλκόμιενος. 

26 Ψυχρολογία : ψευδολογία᾽ ἀκαιρολογία. 

Ψυχρὸν πρᾶγμα: 

τ Λος. οπ,. ἘΞ Το. βούμενος ἔ. 149. ο. 2. 
3. Ψύλλοις 3. τῶι 

4“ Ψυψαρα: τὸν 5. τὸ ἀποδραμὴν τη. ΡΥ. 
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Ψυχρός : ἀσθενής. 

Ψῶζα: νόσος τίς. Εὔπολις Μαρικᾶ" Ος θυμήνας 

τοῖς στρατιώταις λοιμὸν καὶ ψῶζαν ἔπεμψεν᾽ οἱ ὃὲ 

Φασὶ καὶ τὸ τῆς νόσου εἶδος" ὅτι κνησμὸς μετὰ 

ὅ δυσωδίας. 

Ψώθια :᾿ τὸ ὑποκάτω τοῦ ἄρτου. 

Ψωλὸν γενέσθαι δεῖ σε μέχρι τοῦ μυρρίνου : ἡ παροι- 

μία παρὰ ᾿Αριστοφάνει ἐν ᾿ἹἹππεῦσιν᾽ ἐλέχθη δὲ 

ἐπὶ τῶν μέχρι πολλοῦ διελκυσμένων" παρὰ δὲ “ιφί- 

10 λωι ἐν τοῖς ἐναγίσμασι παραπεποίηται ἄχρι τοῦ 

λάρυγγος. 

Ψωλός : ὃ λιπόδερμος" ὀξυτόνως" καὶ ἀκρόψωλος, ὁ 

ἐπιβραχὺ τοιοῦτος. 

Ψωμοκόλακες : Φιλιππίδης. 

Ιὅ Ψώμισμα: διάσυρμα. 

Ψωμός: ἐς ἡμεῖς ᾿Επίλυκος. 

Ψωρᾶν : καὶ βραγχᾶν" ̓  δισυλλάβως λέγουσιν. 

Ψῶχος :" γῆ ψαμμώδης. 

Ψώχοντες : θρύπτοντες" λεπτύνοντες. 

90 ᾿Αρχὴ σὺν Θεωῖ τοῦ ὠ. 

[Ὧα: μηλωτή" διφθέρα καὶ τὸ λῶμα τοῦ ἐνδύμα- 
Ἀ 7 εἶ Ο ὦ “ τος περὶ τὴν πέζαν" ἢ τὸ περιστόμιον. 

᾿ μαρεικα Ἔ ἴῃς, {.149. 61,3. 

5. Αοορηΐ. οπΠ,. 3 Ψωραν' καὶ βράγχαν 
“ Αςερηΐ. οπι. 

Ρλοί. 40 
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3 ᾽ ι 7 "-“ 

Ὡατωθήσομιαι :' ἀκούσομαι" “Δωριεῖς. 
Ὦ ..Ψ Ν ἈΝ " ῇ , ε Ν δὲ 

Τὸ μὲν ἀρῇρον περισπωμινως" τὸ ὃε σχετλιασ- 
Ἀ 

τικὸν ὀξυτόνως. 
5, 5» ,ὔ 

Ὥγνυντο :} ἡἠνοίγοντο. 
» ": ͵7ὔ Ἀ -“ 39 “ 

ὃ ᾿Ωγυύγιοαῦ κακά : ἐπὶ τῶν ὀχληρῶν᾽ ἐπεὶ συνέβη Καὸ- 
᾿ ᾽ Ψ, ὃν Ν ͵ "-" 

μὸν τὸν ᾿Ωγύγου διὰ τὰς θυγατέρας κακοῖς περιπε- 
τὸς ὧν τ ΄, ς 

σεῖν" ἄμεινον ὃὲ λέγειν ᾿Ωγύγια κακὰ τὰ παλαία 

τοῦτο γὰρ ἡ λέξις δηλοῖ. 
ἜὮ Ψᾧ ΟἿΣ 3 ἐδ ΥΥ Ἄνας, ΟΝ ἐν Ἷ 6 Ἂ Ἃ ὃ Ν 

γύγιον : ἀρχαῖον παλαιόν ἡ ὑπερμέγεθες" ἢ διὰ 
Ἁ , “ , -“ -. 6 

Τ0 τὸ ᾿Ωγύγιον πρῶτον ἄρξαι τῶν Θηβῶν. 
3 ν᾿ ὑπ μας ψὼ ὅδε « 5 τ ἢ ᾿ “5 ΄ Ἀν 
Ὥγμιευον: ᾿ενοφῶν" ἐν ὶ ἀντὶ τοῦ ἐπορεύοντο παρὰ 

, Ν 5 ΔΊΣ Ν ΄ Ἁ Ἁ , «Ἂλ 
τὸν ὀγμὸν, τὸν σημαίνοντα τὴν κατὰ τάξιν ὁδὸν 

΄“- , 

τῶν θεριζόντων. 
ΤῊΝ ΄, φ ᾿ ἴα ΔΖ 
Ὧδε: οὐ μόνον τὸ οὕτως" ἀλλὰ καὶ τὸ ἐνθάδε ὡς 

- πὰς “ ,ὔ .8 ἂν ’ 

15 ἡμεῖς" Κρατῖνος “Ιραπέτισι"" Τοὺς ὡδε μόνον στα- 
,  ν, , 

σιάζοντας καὶ βουλομένους τινὰς εἶναι" ᾿Αριστοῷφά- 
“ ᾿ ’ ἊΜ γ΄ -“ 

νης Κωκάλωι---ἐκδότω δέ τις Καὶ ψηφολογεῖον" 
᾿ ,ὔ 7, ͵ , 
ὧδε καὶ δίφρω"" δύο καὶ Πλάτων που κέχρηται 
5 Α ““.᾽εΘΕ οἱ ἡ ᾿" ΨψΣ Ν Ν « Ε] “ 

ἀντὶ τοῦ δεῦρο καὶ ἐνθάδε' τὸ δὲ οὕτως ἐν τοῖς 
, ν - ᾿ , Ξ Δ 

20 πλείστοις δηλοῖ Εὔπολις Ταξιάρχοις" "Οὐκ, ἣν 
[4 9 9 »Υ Ἁ » [ὸν 

φυλάττη γ᾽ ὧδ᾽ ἔχων τὴν ἀσπίδα. 

᾿Ωατωθήσω : ἀκούσομαι, ἴος 6χ 6}. 5. ἰαοία μῸ 

ἀκούσωμαι 

βν30, Ὁ ᾽Ωιγνυντο (, Ροβίθα Δα αἸζα πη) 
41λίυγὰ Ροβί γυ αυαίον. Ἐπῶρ ὯὨΪ []ΠΠ0Υ γυγγ- 

5. 510 80 1ηἸτ|ο. τῶν θυλυκῶν 
Ἐ Ἰης. ἔ, 140. ο. 4. 7. ὠγμὸν ἴῃ ὦγμον πλιιξ. ΘΟΥΤ. 
8. κησι (εἴη ᾿ἰτα γα) 9. -λογιον ρηπιο, νῈ] λογίον. 
᾽ο δίφρωι λλ οὐκ ἥν" Φ. δ᾽ 
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"-“" ΄ “ 2 ἃ 

᾿Ωδεῖον :' ᾿Αθήνησιν ὥσπερ᾽ θεάτρον" ὃ πεποίηκεν, ες 

Φασὶ, Περικλῆς εἰς τὸ ἐπιδείκνυσθαι τοὺς μουσι- 
4 “ -“ -“ 

κούς᾽ διὰ τοῦτο γὰρ καὶ ᾿Ωδεῖον ἐκλήθη ἀπὸ τῆς 
ὲ Ἰδῆ ΑΜ δὲ 5 » -“ Ἀ ὃ ΄ “ 5 
ὠδῆς" ἔστι ὃὲ ἐν αὐτωϊ τὸ δικαστήριον τοῦ ἄρ- 

ὅ χχοντος᾽ διεμετρεῖτο δὲ καὶ ἄλφιτα ἐκεῖ. 
- 
δέ πως : οὕτω πως. 

᾿Ωδηκώς : οἰδήσας φυσήσας. 
᾽ Ἃ] ἘῸΝ “ - 38) 
Ὥδις : ἢ ἐκ τοῦ τοκετοῦ ὀδύνη. 

᾿ς ἌΩετο: ὑπελάμβανεν. 

10 Ωζειν : θαυμάξειν. 

Ὠζηκεν λέγουσιν: 

᾿Ω᾽ ζυροί : κρᾶσις ᾿Αττική. 

᾿Ωήθησαν: ἐνόμισαν. 
᾿ν ε ͵ πὰ ἢ , 
Ω Ἡράκλεις - ἐπίφθεγμα θαυμαστικόν. 

16 Ὧ Ἥρακλες : ἡ κλητικὴ πτῶσις οὕτως διαφέρει" καὶ 

τὸ, ὦ Δάματερ, τὸ" “ήμητερ᾽ φασὶ δὲ καὶ χωρὶς 
Ἷ α΄. "80 “ “ -“ " 

τοῦ ὦ του θαυμαστικοῦ, Ἡράκλεις" καὶ μᾶλλον εν 

τηὶ χρήσει. 

"» Μδηιιβ γβοθη 55. ἴῃ πη. ὠδεῖον μουσεῖον ἢ σχολεῖον 

ὥσπαρα (510) ὁ Ωζυροί 
Ὁ «ἧς Τὴ. ΡΓ. 5. τῷ ἴῃ. ΡΓ. 

7 Βεβιης οδίθγα ὑβαιθ αὐ ἤμπειῃ, αἰϊπαιδ ἴδγθ ρα πα5 
᾿πηρἰθηΐα. υγβοημις. 

» 

6 ᾧ 



γἣν ὀπλνι δ ικκίν ἀὐβεδεγ' ἰακ᾽ ψὸς σεῦοτ᾽ ῥιό, ὍΝ 
δ ἔν νοι ντοίνκιδ. ἀκ τ τον. οὐ 
ὐμογ δνῆ κὐιφΑῖς ἰῶν ἐδ «ἦν 

μιὰν νὰ γόνυ διδοῖς ἄφν ὧ 

ον ὀλῥηονμ ἦν ῴ νὰ δυο 
ἀκ Ραμ φϑθα οορς δος α 

το θ τ αν πα λιν: 

κὸν νυν λῦγον ἀόδως 

λυ βαιά {8 κω Θ᾽ ἀμ 

τὸν ἡγμὴνμενταν συ" ἠκεχυν κι 

ΡΡᾺ ϑεοιξόν , ἊΣ ὴ 

τῆλε ᾿λκιανοανουοιοὐαεαν 
ἰών “πολ δι ὌΟΟ ΟΝ 

αἴσιος, ἔχυνε δι ἐδῶ" γμν  υψάμρν: 

«ὃ ΘΝ ἰδ ἐΘν Λαο μδε 

ΝΠ τὰ Ζὴ 

ἀλ ἢ» ᾿ πτὔ΄. 

“ἃ τὰς σύας Αι ΠΡ , 

«ὦ Ἄφλον δὰ εν “4 ῥ Υ. 

δῇ νϑνάοχο ὁ νϑλ ιν οὐλβην εϑ. φὶ ὁ 

φυλάι Ψ.Ν εἶμ μὰ ἀτὴς ες 
' 

ὼ ἵν τ 

μοὶ ν οὐδ 5 μὲ φόρα, «ἀψγο ἣν 
ι {μεν ; ΦΈΨΜ 

μελζυνιν. 

" 

ἸΕΥ͂Ν λάρον, μιν ἣν αἰνλγος, ὕναδε Ἢ 

ὠ ᾿ 

“ τὐ τε δι μυίι 

ἘΝ Ν 



Ρμοί. 

ΑΡΡΕΝΌΏΌΙΧ. 

4 Ρ 



τ λ 

͵Χχταν 
δε 

.ὮἙ ; 4 .ε 

ΟΥ̓ π εἰ ἐν 
᾿ Ἶ ΨΩ. 

΄ 

αἰλλρίᾳ 
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᾿ἈΑΓΩΓΕΥΣ : ὁ ἐνάγων τὴν δίκην" ὁ διώκων" καὶ ὁ λῶρος ἐγάγον- 

ται οἱ ἱππεῖς. 

"γραφίου δίκη: κατὰ τοῦ τὸν ὀφείλοντα τῶ δημοσίω μὴ ἐγ- 
΄ ᾿ Ν πο Ὁ Ν ᾽ , δ 

γράψαντος" καὶ τὸν τὸ ῥητὸν ἀποδόντα οἷς ὠφειλεν. 

δ᾽ Αντιδόσεως : ὅταν τὶς προκληθεὶς εἰς λειτουργίαν ἀποφαίνη ἕτε- 

ρὸν εὐπορώτερον ἑαυτοῦ" προκαλεῖ. . .. αὐτὸν. ειτουργεῖν, 

ἢ, δόντα μὲν τὴν οὐσίαν τὴν ἑαυτοῦ, λαβόντα δὲ τὴν ἐκείνου, 

δά οἷν οἱ. ὃ». λάχθαι. 
͵ , ΄ Ἃσ ΙΝ Δ. ΣῊ , 

" γωνία : φόβος πτώσεως ἢ ἥττης" ἐπὶ τοῦ εἰς ἀγῶνα μέλλοντος 

10 ἀπιέναι" καταχρηστικῶς δὲ καὶ ἐπὶ ὡπλοῦ φόβου" Ξενοφῶν 
Ν δ ν ἼΝ , ἘΝ Σ - ὰ ε ᾿ --,»ἤ - ε ’ 

δὲ τὸ ἀγωνία ἐπὶ τοῦ ἀγῶνος" ὡς ἐν τῶ ἀγῶνι ὁ φόβος. 

" γωνοθέτης : ὁ ἐν τοῖς σχηνικοῖς" ἀθλοθέτης, ὁ ἐν τοῖς γυμνι- 

κοῖς. 
ἰε. ’ ε ’ Ν ΑὟΥΣ. ’ 

" γαυρος᾽ καὶ ἀγαυρὸς : ὃ κομνψός" τινὲς δὲ ὁ κακός. 

15 ᾿Αγήνωρ : ὁ ἀνδρεῖος" καὶ ὁ ἄγαν ὑβριστικός" ὑπὸ ᾿Ιώνων δὲ ὁ 

ἄπορος" ὑπὸ ᾿Αττικῶν ὁ τρυφερός. ουῷερ 
" γήοτης : ὁ ἀλαζών" καὶ εἶδος ὀβολοῦ. 

" βροχίτων : ὁ τρυφερὰ φορῶν" ἀβροείμων, ὁ λαμπροφόρος. 

"γών : σημαίνει πέντε᾽ τὸν τόπον" καλὸν δ᾽ εὔρυναν ἀγῶνα" τὸ 

40 πλῆθος" ὡς τὸ, λῦτὸ δὲ ἀγών" τὸ ἄθροισμα" ὡς τὸ, “Ηρη μὲν 

μετ᾽ ἀγῶνα θεῶν" καὶ τὸ ἄθλον᾽ καὶ τὸν ναόν ὡς τὸ, θεῖον 
ῃ. ᾽ τ Ε πος ν κ᾿ » - " 
δύσονται ἀγώνα καὶ ἡ πρὸς τοὺς ἀγῶνας ἀσκησις. ὸ 
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᾿Αγνώμονες : οἱ ἀχάριστοι" παρὰ δὲ Πλάτωνι οἱ ἀμαθεῖς. 

᾿Αγυιά: ἡ ἄμφοδος" ἣ κοινῶς ῥύμη. 

εροικος: ὁ ἀμαθής" ἀγροῖκος, ὁ ἐν τῶ ἀγρῶ αὐλιζόμενος" 

Πλάτων δὲ τὸ ἐναντίον τούτου: καὶ ἀγροιώτης, ὃ γεωργικὸς 

δ λαῦε. 

- γχιστεῖς : οἱ ὑπὸ ἀδελφῶν καὶ ἀνεψιῶν καὶ θείων κατὰ πατέρα 

καὶ πατέρα ἐγγυτάτω τοῦ τελευτήσαντος" οἱ δὲ ἔξω τούτων, 

συγγενεῖς μόνον" οἱ δὲ κατ᾽ ἐπιγαμίαν ζευχθέντες τοῖς οἴκοις, 

οἰκεῖοι λέγονται. 

10 ᾿Αγορά: ἣ ἐκκλησία" καὶ ἣ συνάθροισις" ὡς, Νέστωρ ἀγορητής" 

ἀγορὰς Ὑπερίδης καὶ τὰς συνόδους" οὗτοι πολλάκις ἀγορὰς 

ποιοῦνται" καὶ ἀγοραία δίκη, ἣ δικαιολογία. 

᾿Αγωγή : ἣ ἀναστροφή" καὶ ὁ τρόπος" καὶ τὸ βάρος" ἢ ἣ κο- 

μιδή" καὶ ἣ τῶν ἠθῶν, τοῦ τρόπου, κατακόσμησις. " 

15." λογίου δίκη : ὅταν τινὲς λαβόντες χρήματα εἰς ἀναλώματα 

δημόσια μὴ ὦσιν τοὺς λόγους ἀνενηνοχότες τοῖς δικασταῖς. 

- γτιγραφή : πρὸς τὸ τοῦ διώκοντος ἔγκλημα ὃ φεύγων ἄντι- 

γράφει" ὡς τὰ τοῦ δημοσίου' κατεμαρτύρησε ΣΣτέφανος, μαρ- 

τυρήσας τὰ ἐν τῶ γράμματι γεγραμμένα" ἵνα ἦ τῶν ἑκάσ- 

420 του φάσεων τοῖς δικασταῖς μαρτυρία, τοῦ μὲν ἐφ᾽ οἷς ἐγ- 

καλεῖ, τοῦ δὲ ἐφ᾽ οἷς μαρτυρεῖται.3 

᾿Ανθὑπωμοσία : οἷον ἀντεῖπον τῇ ὑπωμοσία, δημοσία στρατευό- 

μενον αὐτὸν ἀπεῖναι. ν 

- γτιλαχεῖν" καὶ ἀντίληξις : ἀντιλαχεῖν μέν ἐστι τὸ εἰς ἀκέραιον 

95 πάλιν καθεστάναι τὰς δίκας" ἀντελάγχανον δὲ τοῖς διαιτη- 

. Αὰ Ἠδγροοι. ν. ᾿Αδοκίμαστος, ἰὰπι οοαἰοἾ5 56. θα τὰ Ὠΐς ποϑβίθι δά - 

ἄἀυῃέ, δοκιμασθεὶς καὶ (α] ον γὰρ) ἀντὶ τοῦ κριθεὶς καὶ βεβαιωθείς. 

:. ΑΔ Ἠα΄τροον. ν. ᾿Αδύνατοι, γε} α, τῆς ἡμέρας ἑκάστη :------ἀδυνάτου ἐν 

ὦ ὡς ὀβολὸν, ἰπ οοὐϊοὶβ ἰοχία οΠιἰδ5ᾶ, πᾶν ρίηϊ ἀρροπὶξ ῃἶο βουῖθᾶ. 

3 ϑραυϊίαν ᾿Αντομοσία (816) τινὰ γράμματα--- ἀπολογήσεσθαι αἱ Ηδι- 

ῬΟΟΥ. οἀ, γη8. 
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- »Ἢ ΓΥΕΝ ε - 

ταῖς καὶ οἱ ἐρήμην ἐπὶ διαιτητῶν ἁλόντες, ὡς τὴν μὴ οὖσαν 
, 

δίκην καταδικασθέντες. 
΄ “ 

᾿Απωμοσία : δύο σημαίνει τροπὰς ἣ λέξις" μίαν μὲν ὅταν γράψη- 

ται νόμων παρανόμων" ἢ καὶ αὐτὸς εἰσηγήσηται, ἔπειτα κα- 
Υ 

5. ταγνοὺς αὐτοὺς ἐξωμόσηται παραλελογίσθαι" ἀπωμοσία δὲ 
, μά εῚ Γ. » , ΄ ᾿ ͵ - “4 

λέγεται, ὁτι ὀμνύοντες ἀφίενται μῆτε ἀργυρίω πεισθῆναι μήτε 

καταχαρίσασθαι τὴν σιγήν" μνημονεύει τοῦ τρόπου τούτου καὶ 
᾿ ᾽ - Ν ΄ Φ Ἀ Ν » Ν 

Δημοσθένης ἐν τῶ περὶ στεφάνου" κατὰ μίμησιν δὲ ἐστι τὸ 

ὑπερτίθεσθαι δίκην, προφάσει χρώμενον ἢ ἀποδημίαν ἢ νόσον ἢ 
- ’ - " " 

10 ἄλλο τι τῶν παραπλησίων μεθ᾿ ὅρκου" καὶ τὸ ποιεῖν τοῦτο 
ε κα ᾽ 

ὑπόμνυσθαι λέγουσιν: ἑτέρως οὖν λέγεται πάλιν, ὡς ἔφημεν, 

ἀπωμοσία, ὅταν κρινόμενοι σκήπτηται τὸ μὴ εὐκαιρεῖν πρὸς 
᾿ Γ ᾽ ΄ φ' . δι ΕῚ “- 

τὴν δίκην᾽ ἀνθυπόμνυται ὁ ἀντίδικος, καὶ περὶ αὐτοῦ προδι- 
ΣΝ 

κάζονται. 

1ὅ ᾿Απρόσκλητος : ἣ μὴ τυχοῦσα τῶν καλουμένων κλητήρων κατὰ 

νόμον. 
- ’ - - 

᾿Αποστασίου δίκη : κατὰ τῶν ἀφισταμένων ἀπελευθεροῦσα τοῦ 
ἀπελευθερώσαντος. 

᾿Αργίας δίκη : Λυσίας ἐν τῶ κατὰ ᾿Αρίστωνος φησὶν ὅτι Δρά- 
τ ΄ Υ ΄ » 

40 χων ἦν ὁ θεὶς τὸν νόμον, αὖθις δὲ καὶ Σόλων ἐχρήσατο, θάνα- 
ἘΦ Φ.ο ἢ “ 2 “ » ᾿ ν᾽ ͵ 5929 «. » 

τον οὐχ ὁρίσας ὥσπερ ἐκεῖνος, ἀλλ᾽ ἀτιμίαν, ἐάν τις ὡλῶ 

τίσαι" ἂν δ᾽ ἅπαξ, ζημιοῦσθαι δραχμὰς ἑκατόν. 
39 ͵ ’ ε “ τ Ψ 2 , Δ τ νΝ Ατίμητος δίκη : ἡ τοσοῦτον οὖσα ὅσου ἐπιγέγραπται" ἣν οὐχ 

οἷον τε ὑποτιμήσασθαι ἐλάττονος. 

φ δ" Ατοπὸν : Πλάτων τὸ μέγα καὶ θαυμαστόν. 

“ ταίων δίκη : ἥτις βία ἐπεισελθὼν τὶ ἔλαβεν ἀλλότριον ἢ ἐκ χω- 
, Ἃ » “»ἔι ᾿' ,ὔ Ε ’ Γ ᾿ Ν “ - 

οἴου ἢ ἐξ οἰκίας, βιαίως ἐκρίνετο᾽ ἐν δὲ ταῖς σχολαστικαῖς 
ε ’ ’ "», ᾽ Ἀ Α - ΄ τς [ά . ὑποθέσεσι, βίας ἔγκλημα ἐστὶ κατὰ τῶν κόρην ἁρπασάντων ἢ 

παῖδα ἐλεύθερον" ἰστέον ὅτι βιαίων γράφουσι τὴν δίκην οἱ 

80. παλαιοὶ, καὶ οὐδεὶς βίας. 

" ταδικασία : ἐστὶ ἣν τοῖς ἄρχουσι καὶ τοῖς τριηράρχαις ποι- 
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οὔνται ὧν δεῖ ἄρχειν ἢ τριηραρχεῖν" τὸ δὲ αὐτό ἐστι καὶ δοκι- 

μασία. 

" ραφή; καὶ παραγραφή" καὶ ἐπιγραφή : διαφέρουσι τινί" γρα- 

φὴ μέν ἐστιν ἣ εἰς δικαστήριον δημοσίου ἐγκλήματος κλῆσις" 

ὄὅ παραγραφὴ δὲ ἥ πρὸς τὴν κλῆσιν ἀμφισβήτησις" ἐπιγραφὴ 

δὲ τὸ ἕτερον τόπον ἐπιγράφειν τῶ κριτηρίω ἴδιον ἐν πόλει, ἢ ἐν 

τῶ δικαστηρίω, ἢ ἐπυχωρίω οἷον Φαληροῖ, ἢ ἑτέρωθι" καλεῖ- 

τᾶι δὲ ἐπὶ μὲν τῶν δημοσίων ἀγώνων τὸ γραφόμενον ὑπὸ τοῦ 

κατηγόρου ἔγκλημα καὶ τὸ ἀποφερόμενον πρὸς τὴν ἀρχὴν, 

10 γραφή τὸ δ᾽ αὐτὸ ἐπὶ τῶν ἰδιωτικῶν ἐγκλημάτων, ἔγκλημαι" 

ἐπὶ δὲ τῶν ἀμφισβητήσεων, λῆξις. 

. εκάζειν' καὶ δεκάζεσθαι: Αἰσχίνης ἐν τῶ κατὰ Τιμάρχου τὸ 

παρακρούεσθαι τοὺς δικαστὰς δεκάξειν ἔλεγε᾽ δεκάζειν δὲ, 

παρόσον κατὰ δέκα συντασσόμενοι ἐμισϑθάρνουν. 

1δ᾽ ιΙάγραπτος δίκη : ἡ αὐτὴ καὶ διεξυσμένη λέγεται" καθ᾿ ἧς 

ἴσχυσεν ἡ παραγραφή" οἷον, ἤρθη ἣ δίκη" οὐ γὰρ εἰσαγώ- 

γίμος ἐστιν, ἠκυρωμένη ὑπὸ τῆς παραγραφῆς. 

Διαγραφή : καὶ ὅταν ἀπαλλαγὴ τοῦ ἐγκλήματος ὁ φεύγων, ἢ 

κατὰ συγχώρησιν τοῦ διώκοντος, ἢ κατὰ διάγνωσιν τυχόντος, 

90 καὶ μηκέτι περὶ μηδενὸς ἐγκαλῆται, λέγεται διωαγραφὴ δίκης. 

Λέγεται διωγραφὴ καὶ τὸ καθυποβάλλεσθαι ζημίαις πολ- 

λαῖς. 

"Ἰαψήφησις : ἐστὶν ὅταν συνελθόντες κατὰ δῆμον οἱ δημῶται 

ψῆφον φέρουσι κατὰ τῶν δοκούντων ἐγγεγράφθαι καὶ μὴ 

ἐῷ οι ὄντων ᾿Αθηναίων" ὃς δ᾽ ἂν ψηφηφορηθῆ, πολίτης ἐστί" οὗ δ᾽ ἄν 

καταψηφίσωνται, τούτω ἔξεστι τὴν διαψήφησιν αἰτιασαμένω 

ἀναπεμφθῆναι εἰς τὸ κοινόν. 

"αμαρτυρία : ἐστὶν ἢν τῶν κλήρων ἀντιποιούμενοι γῥάφονται, 

ἐν ἧ τὸ ἔγκλημα ἐστὶ, καὶ ἡ αἰτία δι᾿ ἧς ἕκαστος ἴδιον εἶναι τὸν 

" Ὁ]εηια νῸΧ ΠῸΠ ΡΤΟΥβιι5 οοτία, Ὑιάρίαν κλῆσις ἴῃ λῆξις τη!ᾶ 556. 
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- ᾽ - ῃΙΝ ΟΝ ς ἐν - “ ᾿ Δ Α ἃ κλῆρον ἀξιοῖ" καὶ ὅτι τὸ ὄνομα ὅποῖον ἕτοιμον' ἃ γὰρ ἂν 
ει 2 -“ » - - «-αὦ ΕῚ “ν 
ἄλλου ἀμφισβητοῦντος εἴποι μαρτυρῶν, ταῦτα ὑπὲρ αὐτοῦ ἐν 

τῇ γραφῆ τοῦ ἐγκλήματος διαμάρτυρηται. 

εἴκη: τὸ ἐκτίσαι τιμωρίας λέγεται" καὶ ἣν ὑπὲρ τῶν ἰδίων 
, ’΄ Ξ ΕὙΒΤῚ «“ ... 4.9 ν 

ὅ συμβολαίων λαγχάνουσι, ἧς τὸ ἐπιτίμιον ὥρισται" ὑπὲρ δὲ 
- - Ἀτ αἐ" Ε “ ᾽’ὔ ἣν. Ὡς 4 τῶν κοινῶν καὶ ἐπίπαν γράφοντος τἀύτην καὶ ἁλόντος διω- 

,ὔ - Ἀ - 

κομένου τιμᾶ τὸ δικαστήριον ὅτι χρὴ παθεῖν ἢ καὶ ἀποτίσαι. 

τ ωμοσια : ἔθος ἦν τοῖς ἐγκαλοῦσιν ὠμνῦναι ὅτι περὶ γεγονότων 

τὴν κατηγορίαν ποιήσονται" καὶ τοῖς ἐγκαλουμένοις, ὡς οὐκ 
᾿ ͵ δϑ ας ἃ 10 ὄντες ἔνοχοι διώκονται" μάλιστα δὲ ἐγίγνετο ἐπὶ τῶν ἑκου- 

σιων. 

Εἰσαγγελία : κατὰ κοινῶν καὶ ἀγράφων ἀδικημάτων: αὕτη μὲν 
κ ε Ν - 

οὖν ἣ Κικίνου δόξα" Θεόφραστος δὲ ἐν τῶ τετάρτω περὶ 
Υ̓ 4 2.9 ᾽ , “- εἢὔ Ἅ 

νόμων φασὶ γενέσθαι, ἐάν τις καταλύη τὸν δῆμον ῥήτωρ, ἢ 
Ἀ ἊΣ. ΄ , ΄ . ΔΙᾺ 52 

15 μὴ τὰ ἄριστα συμβουλεύση, χρήματα λαμβάνων" ἢ ἐάν τις 
Ν Ἂ -" Ἂ Ἁ ’ “ἍἉ ΝΑ ΕἸ ᾿Ὶ 

προδιδοὺς χωρίον ἢ ναῦς ἢ πεζὴν στρατιάν: ἢ ἐάν τις εἰς τοὺς 

πολέμους ἀφικνεῖται, ἢ νικοίη παρ᾽ αὐτοῖς, ἢ στρατεύηται μετ᾽ 

αὐτῶν, ἢ δῶρα λαμβάνη: συνομολογεῖ δὲ τοῖς ὑπὸ Θεοφράσ- 

Ν 
΄ 

του, εἴτε Θεμιστοκλέα εἰσαγγέ ἢ εἰσήγγειλε Κρατερὸς Λεσ- 

20 βώτης Αλκμαίωνος ᾿Αγραυλῆθεν" ἔνιοι δὲ τῶν ῥητόρων εἰώβε- 

σαν καλεῖν καὶ τὰ μὴ μεγάλα ἀδικήματα εἰσαγγελίαν" ἔστι 

δ᾽ ὅτε ἐμβάλλοντες τοὺς συκοφαντούμενους εἰσήγγειλον, ὡς 

μὲν Φιλόχανος, χιλίων καθεζομένων, ὡς δὲ Δημήτριος ὁ 

Φαληρεὺς, χιλίων πεντακοσίων Κακεῖ δὲ οὕτως ὡρίσατο" 
“- , , 

95» εἰσαγγελία ἐστὶν ὃ περὶ καινῶν ἀδικημάτων δεδώκασιν ἀπε- ῷ 
“Ὁ ε Ν Ν Ν ͵ ᾿ - - - 

γεΎκειν οἱ νόμοι" ἔστι δὲ τὸ μελετώμενον ἐν ταις τῶν σοῷῶν 

διατριβαῖς. 
» [4 ᾿- ’ , “Ἅ , “ἡ " ἈΝ 

"ἷς δατητόν : πρόκλησις νεμέσεως ἢ κληρονομίας ἡ κοιγου τινος 

ἀγορασμιοῦ" ἐπὶ τῶν διανεμόντων τὰ κοινὰ τισίν" ὡς ᾽Δρισ- 

80 τοτέλης ἐν τῇ ᾿Αθηναίων πολιτεία' δίκαι λαγχάνονται πρὸς 
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τὸν ἄρχοντα ἀλλ᾽ εἴ τις καὶ εἰς δατήτων αἵρεσιν, ὅταν μὴ 
θέ Ἀ Ν Α͂Υ, 4 θ : 

ελη χοινᾶ τὰ οντὰ νεμεσύαι. 

[Ἔκκλητον : καὶ τὸ συνηθροισμένον: ὡς Εὐριπίδης" ἐλθὼν γὰρ 

εἰς τὸν ἔκκλητον λαόν" οἱονεὶ τὸν ἐκκλησιάζοντα. 

δ υἤνδειξις: φάσεως διαφέρει" ὅτι τὴν μὲν ἔνδειξιν δύναται ἀντι- 

λέγεσθαι" οἷον, ἀνέδειξεν ᾿Αριστογείτονα “Δημοσθένης, ὅτι 

λέγει ὁ φάσκων οὐκ ὀφείλει" φάσις δέ ἐστιν ὅταν φαίνη τῶν 

δημοσίων ἔχοντα τινὰ μὴ πριώμενον' λέγεται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν 
» ᾿ΨΉΔΦ' 4 Ἂ δ Διδ ΓῊ ΤῊ. Ν ᾿ -“ ὀρφανικῶν' ὁπότε γὰρ μὴ ἐμίσθουν οἱ ἐπίτροποι τὸν οἶκον τῶν 

10 ἐπιτροπευομένων, ἔφαινεν αὐτὸν ὁ βουλόμενος πρὸς τὸν ἄρχον- 

τα ἵνα ἐκμισθωθῆ" ἔφαινε δὲ καὶ εἰ ἐλάττονος ἢ κατὰ τὴν 
’ὔ Ε , 

τάξιν ἐμεμίσθωτο. 

ἡ γνὴ καὶ νέα : παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἣ τριακάς" φασὶ δὲ οὐ Σόλωνα 

αὐτὴν ὀνομάσαι, παρόσον αὐτοῖς τὸ μὲν ἥμισυ τοῦ παρελη- 

1ὅ λυθότος μηνὸς ἐστὶ, τὸ δὲ ἥμισυ τοῦ εἰσελθόντος" οὗτος δέ 

ἔστιν ὁ χρόνος, ὅνπερ καταλαμβάνει τὸν ἥλιον ἡ σελήνη, ὁ 

καλούμενος μήν' ἔστι γοῦν ἡμερῶν κθδ'.,χ" ὥστε εὐλόγως τὴν 
΄, . , » ΄ ΜΕ ΄ 

τριακάδα κοινὴν γενέσθαι τῶν δύο μηνῶν τὸ γὰρ ἕν δασυνό- 

μενον τὸ παρεληλυθὸς σημαίνει" τὴν δὲ ἑξῆς καλοῦσι νουμη- 

40 νίαν" ὡς πρῶτον ὁλόκληρον" τουτέστι νεόμηνον" καὶ κατὰ τὸ 
ἑξῆς δὲ δύο ἡμῖν ἀκολούθως λέγουσι, προστιθέντες τὸ ἱσταμέ- 

Ν Ν ἐΨ" “ ε , - ᾿ ᾽ὔ ᾽ Υ͂ 
γου" τὸ δὲ ἑξῆς τρίτη ἱσταμένου" καὶ τετάρτη" καὶ ἀναλόγως 

μέχρι τῆς δεκάδος" ἐκεῖθεν δὲ πρώτην ἐπὶ δεκάδα τρίτην 

ἐπὶ δεκάδα" ἣν ἐνίοτε μὲν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις εἰκάδα καλοῦσιν" 

δ ἐνίοτε δὲ δεκάτην δευτέραν" τὴν δὲ ἀπὸ ταύτης ἀνάπαλιν καὶ 

ἀνεστραμμένως 3 ἐννάτη φθίνοντος" καὶ ὀγδόη" καὶ τὰ ἑξῆς, 

τ Αὰ Ηαλγροογ, ν. Ἐκκλητεύειν, αηποίαϊ ; Τῆ, ἐκκλητευθῆναι, τὸ εἰς κρί- 

σεις ἀχθῆναι πρὸς τὸ ἐπάναγκες μαρτυρῆσαι. 

2 Τρία ναϊϑηΐ, 291, Ῥοβίγθιιδηι ποίδπι), ΄ὰ πὶ ΐο παῤ ροίΐαϊε χα ϊς 

ΤΥ ρορσγαρβ, ν᾽ ἀ6 ἰπ Μοπίθδ)οοη, Ῥαϊοξ. Ρ. 361,10. π. 1. 

νὼ5 

3 Ῥῖο ρα ροίϊι5 6ϑΐ αλ, 6χ διιθηάδίϊοηε ; (πὶ μὲμ 
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ἐπὶ τῶν ἐλάττονι, προστιθέντες τὸ φθίνοντος, ἕως τῆς πρώτης, 

ἥτις ἐστὶν ἐννάτη καὶ εἰκοίς" ἥν τινες πρώτην καλοῦσι" τὴν δὲ 

ἐπὶ πᾶσι τριακάδα, ἔννην καὶ νέαν καλοῦσι" τὰς δὲ μετ᾽ αὐτὴν 
ἜΝ δ᾽ ’ 5» ’΄ -" , ᾽ ΞΖ Ν 

εἰκάδα πάσας ἀποφράδας καλοῦσιν, παρόσον ἀπέφρακται τὸ 

δ᾽ σελήνης φῶς ἐν αὐταῖς. 

" παγγέλλειν : καὶ τὸ κατηγορεῖν τῶν αἰτίαν ἐχόντων ἐπὶ τῶ μὴ 

βεβιωκέναι ὀρθῶς" δὴ. .' δὲ Αἰσχίνης ἐν τῶ κατὰ Τιμάρ- 

χου, λέγων" ἐπήγγειλα αὐτῶν τὴν δοκιμασίαν. 

᾿Επιτολή : ἐπὶ ἄστρων' ἀνατολὴν ἐπὶ ἡλίου. 

10 :᾿μφανῶν καταστάντων : ὁπότε ἔδει κλῆρον ἀμφισβητήσιμον 

εἰς τὸ ἐμφανὲς καταστῆσαι, ἢ φόριον τί, τοῖς δικασταῖς, οὕτως 

ἐκαλεῖτο ἣ δίκη" ἡ δὲ αὐτὴ καὶ ἀφήγησις λέγεται. 

" πιβολή : ἔξεστι τοῖς ἄρχουσιν ἀργυρίω ζημιοῦν τοὺς ὡἁμαρτά- 

νοντας" τὴν δὲ ζημίαν ταύτην ἐπιβολὴν καλοῦσι" καὶ ἥ τε 

15 βουλὴ καὶ ὁ δῆμος», ὅταν ἴδη τινὰ θρασυνόμενον, κέκραγεν, 

ἐπίβαλε. 
᾿ ,ὔ "ἢ ε , Ν ἸΡ. “ἦ΄ -κ" 

Επιδήμιος ἄρχων: ὁ δήμου τινὸς τῶν ἐν τῇ ᾿Αττικῇ ἄρχων. 
Ε] “ ἣν δὲ Ψ ΄ ᾿ ᾽7 ᾿, 

Ἐπίσκημμα" καὶ ἐπίσκηψις : ὅταν τις ἐπιλάβηται γραμμάτων 

ἢ μαρτυριῶν' ἐπιλάβηται δὲ μέχρις οὗ ταῦτα διακρίνας. 

40 ᾿Επιτίμιον τὴν κατὰ τῶν σιωπησάντων γραφήν: Λυσίας ἐν τῶ 

κατὰ ᾿Αντιγένους ἀμβλώσεως" σκέψασθε δὲ καὶ ὡς ᾿Αντιγένης 

πεποίηκεν" οὗτος, γραψάμενος τὴν μητέρα ἡμῶν, ἀξιοῖ λαβεῖν 

τὴν ἀδελφήν" καὶ ἀγωνίσασθαι μὲν, ἵνα μὴ ἀποτίση τὰς χι- 

λίας δραχμὰς, ἃς δεῖ ἀποτείνειν, ἐἄν τις μὴ ἐπεξέλθη γραψά- 
Ἁ » Ν ΝΥ , » “ ΝῚ “ 

95 μενος" τὸ δ᾽ αὐτὸ φησὶ καὶ “Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Θεοχρίνην. 

᾿Επιθαυμάζειν : δώροις δεξιοῦσθαι" ᾿Αριστοφάνης" ἐπιθαυμάζειν 

τὸν διδάσκαλον. 

᾿Επίταγμα : δύο τέλη ἱππέων, ἀνδρῶν θς-. 

τι 
᾿ δη ἴετο, Βοροθαΐ δηλοῖ. 

Ρμοί. 4 
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᾿Επιγραφέας : ἤτοι τοὺς καθεστηκότας ἐπὶ τῷ γράφειν ἑκάστω 

ὅσον εἰσφέρειν ὀξφείλουσιν εἰς τὸ δημόσιον. 
Ω , - “ ᾿" 4. ΄ 
Ἐπιγραφομένω: τῶ βεβαιοῦντι' καὶ τῶ οἰκειοποιουμένω. 

᾿Επώνυμος ἄρχων ; ἀφ᾽ οὗ ἣ πόλι ατίζει" ἔχειν δὲ ἐπιμέ- πχ δῶν ἢ ς χρὴμ 

ὅ λειᾶν χορηγοὺς καταστῆσαι εἰς Διονύσια καὶ Θαρδήλια' ἐπι- 

μελεῖται δὲ καὶ τῶν εἰς Δῆλον καὶ τῶν ἀλλαχόσε πεμπομέ- 
᾽ ’ “2.38 ’ Ν Ε] 3 - Ν 

νῶν ᾿Αϑήνηθεν χορῶν λαγχάνονται δὲ παρ᾽ αὐτῶν καὶ γρα- 
ΑΙ Ν , ᾽ πὰ ᾽ὔ ᾿ἸΑ͂ΝΕΡ ὁ 

φαὶϊ" καὶ δίκας εἰς τὸ δικαστήριον εἰσάγει. 
ΕΞ -“ δί τ Ν ᾿ ἊΝ “᾿ Ἶ ἈΠ] : τ 

»μοῦ δίκη : εἴ τις τινὰ ἔδησεν ἢ συνέσχεν ἀδίκως" οἷον πραχ- 

10 θῆναι Αλκιβιάδη φησὶν ἐν τῶ κατὰ Μειδίου Δημοσθένης" εἶρξεν 

᾿Αγάβαρχον τὸν γραφέα. 
Ε , , Ἀ - ᾽ ΄ὔ “Ἃ Ψ Ε Ἁ - 

. ὑθυνία : κρίσις κατὰ τῶν ἀρξάντων ἢ πρεσβευσάντων ἢ τὶ τῶν 
“ ΄ ὁ -. 

τῆς πόλεως χειρωσαντων ὅλως. 

Θεσμοβετῶν ἀνάκρισις: κατὰ ᾿Δριστοτέλην οἱ θεσμοθέται ἐκ μ' Ρ 
15 τῶν θ' ἀρχόντων, αὐτοὶ ἐξ ὄντες" οἱ δὲ λωχόντες ὑπὲρ τῆς 

βουλῆς τῶν πεντακοσίων καὶ τοῦ δικαστηρίου δοκιμᾶζονται 

πλὴν τοῦ γραμματέως, ἐρωτώμενοι τίνες αὐτῶν πατέρες" 

ὁμοίως καὶ δήμων τίνων εἰσί’ καὶ εἰ ἔστιν αὐτοῖς ᾿Απόλλων 
- ΑΙ ΑΙ ν᾿ Ἢ ΑΨ. ν ΄ τ᾿ τ ἃ Ν 

πατρῶος καὶ Ζεὺς" ἕρκειος" καὶ εἰ τοὺς γονέας εὖ ποιοῦσι" καὶ 

4φ0 εἰ τὰ τέλη τελοῦσι" καὶ εἰ τὰς ὑπὲρ τῆς πατρίδος στρατείας 

ἐστρατεύσαντο" πᾶντα οὖν ἀνάκρισιν εὐλόγως ὠνόμασαν. 
[2 "»" 

Θεωροί: οἱ πεμπόμενοι ἐπὶ τὰς ἀποδήμους θυσίας, τὰς ὑπὲρ τῆς 

πατρίδος εἰσωγομένας ἔν τε τοῖς ἱεροῖς ἀγῶσι καὶ ἐν ταῖς ἄλ- 
γῳ 

λαις πανηγύρεσι" καὶ αἱ ὁδοὶ, δι’ ὧν πορεύονται, θεωρίδες ἐλέ- 

25 γοντο καὶ ᾿Ηρόδοτος ὅταν λέγη" “Ἱπποκράτης δὲ ἐόντι ἰδιώτη 
, , 

καὶ θεωρήσαντι ᾿Ολύμπια" οὐ θεωμένω λέγει, ἀλλὰ θύοντι, 

τουτέστι, θεωρῶ πεμφθέντι. 

ἹἹερὸς γάμος : οἱ γαμιοῦντες ποιοῦσι τῷ Διὶ καὶ τῇ ἽἭἭρα ἱεροὺς 

γάμους. 
΄ - » - Ν “ 

80᾽Ἴσαι αἱ ψῆφοι αὐτῶν : ἐγένοντο δὲ ἶσαι ψῆφοι, ὡς ᾿Αριστοτέλης 

ὺ 
: ἔν ἴδιο. 
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5 -.» , , Ἁ τ - Ν , . 

ἐν τῇ ᾿Αθηναίων πολιτεία καὶ ἦσαν τοῦ μὲν διώκοντες αἱ 
͵ὔ -" Ν Ψ' ε ΄ ε , ᾽ Ε 

τετρυπημέναι, τοῦ ὃξ φεύγοντος αἱ πλήρεις" ὑποτέρω δ᾽ ἂν 

πλείους γένωνται, οὗτος ἐνίκα" ὅτε δὲ σαι, ὁ φεύγων ἀπέφευ- 

γεν ὡς καὶ Θεόδεκτος ἐν τῇ Σωκράτους ἀπολογία. 

δ [Ἱτεαῖος : Αυσίας ἐν τῷ κατὰ Νικίδου: δήμος ἐστὶ τῆς ᾿Ακα- 

μαντίδος ᾿Ιτέα, ἀφ᾽ ἧς ὁ δημότης. 

- ατηγορίας δίκη : ἐάν τις κακῶς εἴπη τινὰ τῶν κατονχομένων, 

καὶ ὑπὸ τῶν ἐκείνου παίδων ἀκούση κακῶς, πεντακοσίας κατα- 

δικασθεὶς ὥφειλε τῶ δημοσίω, τριάκοντα δὲ τῶ ἰδιώτη" ὝὙπερ- 
“ , ’ Ν - 

10 εἴδης δὲ ἐν τῶ κατὰ “«ωροθέου χιλίας μὲν ζημιοῦσθαι τοὺς 

κατηχομένους φησὶ, πεντακοσίας δὲ τοὺς ζώντας. 

Κημός: τὸ ἐπιτιθέμενον ἐπὶ τοῖς δικαστηρίοις ἐπὶ τῶν κάδων' 

ἦν δὲ τὸ παλαιὸν μὲν χώνη, ὕστερον δὲ ἐκ μολίβδου" δι᾿ οὗ 

καὶ ψῆφοι καθίενται, ἵνα μὴ καθιέμεναι βλέπωνται" πάνυ γὰρ 

15 ἣ κημὸς μετέωρα εἶχε χείλη, ὡς τὸ ἐπισκοπεῖν. 

᾿ἥρυκες : ὡς ᾿Ανδροτίων ἐν πρώτη ᾿Ατθίδος, Κέκροπος γενέσθαι 

τρεῖς θυγατέρας, ΓΑγραυλον, "Αρσην, καὶ Πανδρόσην, ἀφ᾽ ἧς 
δὲ νὰ γσ“ ε - , 
ἐγένετο Κήρυξ, ᾿Ερμὴ συγγενομιένης- 

Κλητῆρες" καὶ μάρτυρες : διαφέρουσιν" οἱ μὲν γὰρ μάρτυρες, εἰσ- 

420 αγομένων τῶν διωκομένων, τῶν κατὰ τὸ πρᾶγμα γινομένων ἢ 
’ π » ΕΣ ΄ Ν τ " " 

καταφαίνουσι τὶ, ἢ τοὐναντίον" οἱ δὲ κλητῆρες, τοῦ δικαζομέ- 
᾽ ΄ ᾿ κ᾿ ᾿ » - ᾿ ΄ 

γου εἰς δίκην προκαλουμένου πρὸς τὸν ἄρχοντα ἢ τὸν πολέ- 

μαρχον ἢ πρὸς ὁντινοῦν, πάρεισι τῇ προκλήσει, καὶ ἀνάδυσις 

οὐδεμία ἦ τοῦ προκεκλῆσθαι" κλητῆρες γὰρ λέγονται, οἵ 

ὃν μ- 45 τινες παρὰ τῶν δικαστῶν ἀποστελλόμενοι προκαλοῦσιν 
. , 

δικαστηρίοις τοὺς δικάζεσθαι μέλλοντας χρέους ἕνεκα ἢ ἄλλης 

ἡστινοσοῦν αἰτίας. 

Κυαμεύονται : κληροῦνται' ἐχρῶντο γὰρ κυάμους οἱ ᾿Αττικοὶ 
5 - ’ - ᾽ - , 1 Ἀ ἜΣ Ο. 

ἕν ταις κληρώσεσι τῶν ἀρχῶν μελασι" καὶ λεύχοις᾽ καὶ ὁ 

80 τὸν λευκὸν ἀναρπάσας ἦρχε. 

᾿ Βοφαθηίν νον) 5ια!πὶ ἀεἰ εἴα ὃ τ. ε. ἄβρικο. Μίάο ρΡ. 672,1. 
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Κυβευτιχὸς φῖμος πλέγμα ἦν σύηνον τριχοειδὲς, ὃ τιθέασιν ἐπὶ 

ἄβρικος, ὑπὲρ τοῦ μὴ ἐκπίπτειν τοὺς ἀστραγγάλους. 

υρία ἡ ἐκκλησία : Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐν τῶ δευτέρω περὶ τῆς 

᾿Αθηναίων νομοθεσίας ' πλεῖστα ἐχρημάτι- 

ζεν ἢ μέγιστα τῶν κοινῶν᾽ ἀλλ᾽ ἐνῆν τὸν δεδεμένον φησίν" εἰ- 

κότως δ᾽ ἂν τις αὐτῶ ἐπιτιμήσειεν᾽ εἰ γὰρ ἄν ποτε κυρίας ἐκ- 

κλησίας τοὺς ᾿Αθηναίους νομίσαι ἐν" ἐμίσθουν 3 

ἄμεινον οὖν ᾿Αριστοτέλει" τὰς γὰρ ἀρχὰς ἐν ταῖς 

κυρίαις ἐκκλησίαις ἔφησε χειροτονεῖσθαι" καὶ τὰς ἰσαγγε- 

λίας" καὶ τὰς ἄλλας τῶν ἀναγκαίων χρηματίζειν. καὶ περὶ 

σίτου: φυλακῆς τῆς χώρας" καὶ τὰς ἀπογραφὰς τῶν δη- 

μευομένων ἀναγινώσκειν" καὶ τὰς δείξεις τῶν κλήρων" ἐπὶ δὲ 

τῆς ἕκτης πρυτανείας, πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ περὶ τῆς ὀστρα- 

κοφορίας ἐπιχειξοτονίαν δίδοσθαι, εἰ δοκεῖ ἢ μή. 

1 Κωβακεύεται: οἱ ταμίαι τοῦ δικαστικοῦ μισθοῦ καὶ τῶν εἰς 
" ," ᾽ ΄ 

τοὺς θεοὺς ἀναλισκομένων. 
φ“ « Ν ᾽ 9 Ν τ 7. δι» Ἢ 

Δειτουργειν : οἱ μὲν ἄρχαιοι τὸ πρύυτάνειον ληϊτον ἐχάλουν 

᾿Αθηναῖοι δὲ τὸ δημόσιον' διὸ τοὺς ἐπιδιδόντας ἢ ὑπηρετοῦντας 

τὶ τῶ δημοσίω λειτουργεῖν λέγουσι. 

40 ΛΜογισταί: καὶ συνήγοροι : ̓Αριστοτέλης ἐν τῇ ᾿Αθηναίων πολι- 

0 

τεία οὕτω λέγει" λογισταὶ δὲ αἱροῦνται δέκα, παρ᾽ οἷς διαλο- 

γίζονται πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ τά τε λήμματα καὶ τὰς γεγενη- 
, ΄ Ἁ " , ’ὔ -“ μένας δαπάνας" καὶ ἄλλοις δέκα συνηγόροις" οἵτινες συνα- 

, ΄ Ἀ ε Ν Δ , ᾿ , 
νακρίνουσι τούτοις" καὶ οἱ τὰς εὐθύνας διδόντες παρὰ τούτοις 

» - ᾿, “ 
ἀνακρίνοντες πρῶτον, εἶτα ἐφίενται εἰς τὸ δικαστήριον εἰς ἕνα 

. -- 
καιίῷ. 

Ν 

᾿ὔκος ἤρετο ἱδρύματος : οὗτος ἦν ἐν τοῖς δικαστηρίοις" ὦ καὶ 
ΕΣΑ Ν Ν ΒΩ « » “. » ΠΝ ΝῚ ΄ 

αὐτὸ τὸ δικαστικὸν ἔνεμον, ὡς ᾿Ισαῖος ἐν Τεμενικῶ" καὶ “ύὐ- 
- .4 " ’ 

κου δεκὰς καλεῖται, ὅτι περὶ τὸ ἀφίδρυμα αὐτοῦ κατὰ δέκα 

γενόμενοι οἱ δικασταὶ ἐδίκαζον. 

ΕΝ ἴογο ΠΠ{|, βραῖίαη. 52 βὲ 3 Χ ἔδγο {|, δρ. 
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Μεσοκχρίνη : οὕτω δὲ λέγονται οἱ ἐν τοῖς ὑπὸ γὴν ἔργοις στύλοι, 
ΕΥ - 

οἱ ὑποβαστάζουσι τὰ βάρη τὰ ἐπάνω τῶν μετάλλων᾽ εἰσὶ δὲ 

ἐξ αὐτῆς τῆς γῆς καταλελειμμένα ὑπερείσματα. 

"ἡ οὖσα δίκη : Δημήτριος ὁ Φαληρεὺς ἐνίους λέγει τῶν κρινο- 
᾿Ξ - - 

μένων κακοτεχνεῖν, τοῖς διώκουσιν ἀντιλαγχάνουσι τὴν μὴ 
Υ - ε - - 

οὖσαν" δεῖ γὰρ τοὺς ὑπὲρ δέκα δραχμῶν ἀμφισβητοῦντας δι- 
“᾿ ’ ", Ἂ- Ἀ ΟΝ. - ’ Ν ᾽ ’ 

αἰτήτεῖς δέκα ἔτη λαμβάνειν" διὸ καὶ ἐκεῖτο νόμος μὴ εἰσά- 
, γ Ἀ , , ᾿ 2 - Ν 

γεσθαι δίκην, εἰ μὴ πρότερον ἐξετασθείη παρ᾽ αὐτοῖς τὸ 
-“ - ἂν" ἢ Ν ᾽ Ν Ν , ᾿ " ’ὔ 

πρᾶγμα ἐνίους δὲ, ἀσθενὲς τὸ δίκαιον ἔχοντας, καὶ δεδοικό- 
’ 

τας τὴν κατὰ δίαιταν, χρόνους ἐμβάλλειν καὶ σκέψεις οἵας 

δοκεῖν εἶναι εὐλόγους" καὶ τὸ μὲν πρῶτον παραγράφεσθαι" τὸ 
ΩΝς Φ Ἂ ᾿ ἌΝ κ᾿ - ΣΝ Ν 
ὑπόμνυσθαι νόσον ἢ ἀποδημίαν καὶ τελευτῶντας ἐπὶ τὴν 

᾿ς Φ᾽. «8 , ΓΎΣ. ᾽ ἂρ “Ὁ ᾿ “ ΄ 
κυρίαν αὐτῆς διαίτης ἥμέραν οὐκ ἁπάντων τὰς, ὅπη δύνοντας 
") ’΄ Α Ἀ ι ἡ Ὁ ἃ , “ ᾽ 8. ἂν α - 
ἀντιλαγχάνειν τὴν μὴ οὖσαν τῶ ἑλόντι, ὥστε ἐξ ὑπ᾽ ἀρχῶν 
᾽ , ᾽ .. ’ὔ Ἁ ᾿ “- ᾿ - ΣΌΝ ᾿Σ ΠῚ 

ἀκέραιον αὐτοῖς καθίστασθαι τὸν ἀγῶνα" κατ᾽ ἐνίους δὲ ἣ 
[ν -" - 

ἀντίληξις οὕτως ἀντιλαχεῖν ἐξῆν' καὶ μετέγραψαν ἢ ὅλως 
» - ,ὔ ᾽ ΝῚ Ε κι ΒΕ ’΄ Ἀ Μ“ Γ "- " 

ἐκ τῶν λόγων αὐτὴν ἀνεῖλον' τούτου δὲ αἴτιον ἣ τοῦ ἔθους 

ἔκλειψις" ἀνήρηται γὰρ μετὸ τῶν διαιτητῶν ἥ ἀντίληξις" 

ἐξὴν δὲ ἀντιλαγχάνειν ἐντὸς ἡμερῶν δέκα. 

40 Ναύκληρον : Ὑπερείδης" οὐ μόνον ἣ συνήθεια κέχρηται τῶ ὀνό- 

25 

᾿ ᾿ Ὁ 8} - ᾽ - χη. Π ᾿ ΄ 
ματι, ἄλλα καὶ ἐπὶ τοῦ μεμισθωμένου, τοῦ τα ἐνοίκια ἐκλέ- 

δ. δ.» Ἃ , 
γϑειν, υ] οἰκιαὰς ἢ συνοικιᾶς. 

Νυμφαγωγούς : οὐκ ἦν ἔθος τὸν ἅπαξ συμβιώσει καὶ γάμω 

[ δεύτερον ἢ πλεονάχι ῦ λαμβά πταίσαντα δεύτερον ἢ πλεονάκις γαμοῦντα παραλαμβάνειν 
᾿ , -“ - 

αὐτὸν τὴν νύμφην, ἀλλα πέμπειν ἕτερον τινὰ ἀντ᾽ αὐτοῦ. 

Ἵ 

- ομοφύλακες : ἕτεροι εἰσὶ τῶν θεσμοθετῶν, ὡς Φιλόχορος ἐν ζ΄" 
« Ν ᾿ "“, ν ᾽ Ν ’ὔ ᾿ 

οἱ μὲν γὰρ ἄρχοντες ἀνέβαινον εἰς Ἄρειον πάγον ἐστεφανω- 
΄ «ἊΝ ΄ , ᾿“. ᾿ - 

μένοι" οἱ ὃε νομοφύλακες στροῷφια χαλκα ἄγοντες" καὶ ταις 

ΐ ΐ 
δ κήνη ὙὉ6] - εἰνη. 
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θεαῖς ἐναντίον ἀρχόντων ἐκαθέζοντο" καὶ τὴν πομπὴν ἔπεμπον 

τὴ Παλλάδι: τὰς δὲ ἀρχὰς ἠνάγκαζον τοῖς νόμοις χρῆσθαι" 

καὶ ἐν τῇ ἐκκλησία καὶ ἐν τῇ βουλῇ μετὰ τῶν προέδρων ἐκά- 

θηντο, κωλύοντες τὸ ἀσύμφορα τῇ πόλει πράττειν" ἑπτοὶ δὲ 

δ ἦσαν' καὶ κατέστησαν, ὡς Φιλόχωρος, ὅτε ᾿Εφιάλτης μόνη 

κατέλιπε τῇ ἐξ ̓ Αρείου πάγου βουλῇ τοὶ ὑπὲρ τοῦ σώματος. 

Ἐενίας γραφή" καὶ δωροξενίας : διαφέρει" ᾿Αριστοτέλης ἐν τῇ 

᾿Αβηναίων πολιτεία φησὶ, περὶ τῶν θεσμοθετῶν διαλεγόμενος" 

εἰσὶ δὲ καὶ γραφαὶ περὶ αὐτοὺς, ὧν περιστάσεις τίθεται, 

10 ξενίας καὶ δωροξενίας" ξενίας μὲν ἐάν τις κατηγορῆται ξένος 

εἶναι" δωροξενίας δὲ ἐάν τις δῶρα διδοὺς ἀποφύγη τὴν ξενίαν. 

ρος ὁρισμοῦ διαφέρει: ὁ μὲν ὅρος καθολικώτερος ἐστί" λέγεται 

γὰρ κατὰ τῶν χαρακωμάτων καὶ ὁροθεσίων, καὶ κατοὶ τῶν 

ὁρισμῶν" ὁ δὲ ὁρισμὸς καθ᾽ ἑνὸς μόνου" εἴ τι γὰρ ὁρισμὸς, 

15 τοῦτο ὃ ὅρος" οὐκ εἴτι δὲ ὅρος, τοῦτο καὶ ὁρισμός" διαφέρει δὲ 

ὁρισμὸς ὑπογραφικχοῦ ὁρισμοῦ" ὁ μὲν γεὶρ ὁρισμὸς ἐξουσιωδῶν 

μόνων φωνῶν συγκεῖται' ὁ δὲ ὑπογραφικὸς μικτὸς, οἷον" ὁ 

ἄνθρωπος, ζῶον λογικὸν, θνητὸν, πλατυώνυχον. " 

᾿Οροσάγγης" καὶ σαγγάδης" καὶ παρασάγγης" καὶ ἄγγαρος: 

20 διαφέρει: ὀροσάγγαι μὲν οἱ σωματοφύλακες" ὡς Ἑλένη 

γάμω καὶ Τρωΐλω: ᾿Ηρόδοτος δέ" οἱ εὐεργέται βασιλέως 

ὀροσάγγαι καλέονται Περσιστί: Νύμφης δὲ ὁ ̓ Ηρακλεώτης 

ἐν δευτέρω περὶ ᾿Ηρακλείας λέγει παρὰ Πέρσας τὴν μεγίστην 

ἔχειν προεδρίαν, καλεῖσθαι δὲ κατὰ γλῶτταν ξένους βασι- 

25 λείους" σαγγάνδαι δὲ οἱ ἀποστελλόμενοι καλοῦνται" Σοφο- 

κλῆς δὲ ἐν τοῖς Ποιμέσι καὶ Εὐριπίδης ἐν Σκυρίαις παρασάγ- 

γὰς αὐτοὺς κεκλήκασιν' ἐχρῆν δὲ εἰπεῖν σαγγάνδας" ὁ γοὶρ 

παρασάγγης μέτρον ἐστὶ, ὡς ᾿Ηρόδοτος ἐν τῇ δευτέρα, οὕτω" 

δύναται μὲν οὖν οἱ παρασάγγεις τριάκοντα σταδίους, ὃ δὲ 

᾿ Βεαυϊζαν Ὑπερίδης ἐν τῷ κατ᾽ ᾿Αθηνογένου»-- στρέφεσθαι καὶ μὴ φεύγειν 

ὁμοῦ, Ἐρτο υὐ ἴῃ Ἠαᾶτρουῦν. ν, ομόσε ο(, πικ. 
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- ε ἀφ ΄ ᾿. ΕἸ «»’ " “ 
σχοῖνος ἑκατὸν ᾿ μέτρον Αἰγύπτιον ἑξήκοντα σταδίους ἄγ- 

Ν ε ΄ ΄ , -" ὡν 

γαροι δὲ οἱ πρεσβευταί Θεόπομπος ἐν τῆ τρισκαιδεκάτη 
΄ Ἄ , , Δ ᾽ - Ε ’ - 

οὕτως" κατέπεμψε πρέσβεις, οὺὃς ἐκεῖνοι ἀγγάρους καλοῦσιν" 

Εἰρηναῖος δὲ ἐν τῶ ὑπομνήματι τὸ εἰς ᾿Ηρόδοτον φησὶ καιλεῖσ- 

οι θαι τοὺς ἐκ διαδοχῆς βασιλικοὺς γραμματηφόρους, ἀγγά- 
ὌΝ Ν Ν Ε τ , ἢ ᾽ ρ ρους" ὅθεν καὶ τὸ εἰς βασιλικεὶς ἀπάγειν τι χρείας ἀγγαρεύ- 

, Ἀ Ν 7 ’ὔ Ν δι δ ’ εἰν λέγομεν" καὶ τὸν ἀγγελιαφόρον, ἄγγαρον' καὶ ἀγγάριον 

ἐντεῦθεν" καὶ τὸ ὑπηρετεῖν ἀναγκάζειν, ἀγγαρεύειν. 
5. Ἐ ΄ »" Ἁ » ͵ ᾽ » ’ 

ρχμούς: λοχμῶδες καὶ ὄρειον χωρίον, οὐκ ἐπεργαζόμενον᾽ 

10 λέγεται δὲ οὕτω παρὰ τὸ ὀργαν εἰς βλάστησιν τὰς ὕλας" καὶ, 
4 “ἡ μεσ Ἃ -" ΝΜ 

τὰ ἀλσὴ ἃπο τῆς ἄλσεως. 
᾽ -" ’ὔὕ ’ 5 ἤ͵ Ἀ Ε] Ἂ, ᾿ὐστρακισμοῦ τρόπος : Φιλόχωρος ἐκτίθεται τὸν ὀστρακισμὸν 

η 
ΕΣ - ! ’, ΄“ "» Ν ε - Ν -" , ἐν τῇ γ᾽ γράφων οὕτω" προχειροτονεῖ μὲν ὁ δῆμος πρὸ τῆς ἡ 

, ᾿ “ Ν μ᾿ ᾽ , - Ν “ » 
πρυτανείας εἰ δοκεῖ τὸ ὄστρακον εἰσφέρειν" ὅτε δὲ δοκεῖ, ἐ- 

1ὅ φοάσσετο σανίσιν ἡ ἀγορο, καὶ κατελείποντο εἴσοδοι δέκα, δι᾿ 
Ἴ ᾽ , ᾿ ᾿ ΠῚ [ἡ Ἀ μ᾿ ΄ 

ὧν εἰσιόντες κατὰ φυλὰς, ἐτίθεσαν τὰ ὄστρακα, στρέφοντες 
Ἁ Ε] ’ » ͵ Ν ΄ ᾽ , Ν ν ε 

τὴν ἐπιγραφήν ἐπεστάτουν δὲ οἵ τε ἐννέα ἄρχοντες καὶ ἣ 

βουλή" διαριθμηθέντων δὲ, ὅτε πλεῖστα γένοιτο, καὶ μὴ 

ἐλάττω ἐξακισχιλίων, τοῦτον ἔδει, τὰ δίκαια δόντα καὶ λα- 
, ε Ν - ὦ ΄ ᾿ “ « 

Φ0 ββόντα ὑπὲρ τῶν ἰδίων συναλλαγμάτων, ἐν δέκα ἡμέραις μετα- 
“- - ΄ ΝΜ , ΄ ᾿, 8 ’ , 

στῆναι τῆς πόλεως ἔτη δέκα᾽ ὕστερον δὲ ἔγένοντο πέντε χκαρ- 

πούμενον τὰ ἑαυτοῦ, μὴ ἐπιβαίνοντα ἐντὸς Πέρα τοῦ Εὐβοίας 

ἀκρωτηρίου" μόνος δὲ Ὑπέρβολος ἐκ τῶν ἀδόξων διὰ ἐξοστρα- 

κισθῆναι διὰ μοχθηρίαν τρόπων, οὐ δι’ ὑποψίαν τυραννίδος" 

45 μετὰ τούτων δὲ κατελύθη τὸ ἔθο., ἀρξάμενον νομοθετήσαντος 

Κλεισθένους, ὅτε τοὺς τυράννους κατέλυσεν, ὅπως συνεκβάλη 

καὶ τοὺς φίλους αὐτ. .. 

᾿ ἄραλος καὶ Σαλαμινία : ταύτας τὰς τριήρεις εἶχον διὰ παντὸς 

οι 

ὑσχ ἴππι|) ἑκατὸν ἃΠ ἑκαστὸν ιὶ. 1. 
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πρὸς τὰς ἐπειγούσας ὑπηρεσίας ἐφ᾽ αἷς καὶ ταμίαι τινὲς ἔχει- 

ροτονοῦντο᾽ ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖς, εἰ δέοι στρατηγὸν μεταπέμψασ- 

θαι κριθησόμενον, ὥσπερ ᾿Αλκιβιάδην: ἡ δὲ Πάραλος καὶ ἀπό 

τινος ἥρωος ἐπιχωρίου ἐκλήθη" τῆς μὲν Παράλου καὶ Σαλα- 

δ μινίας ἐν τρίτη μνημονεύει Θουκυδίδης" καὶ ᾿Αριστοφάνης ἐν 

θρνισιν" ᾿Αριστοτέλης δὲ ᾿Αμοριάδα καὶ Πάραλον οἶδε" καὶ 

Δείναρχος ἐν τῶ κατὰ Τιμοκράτους" Στησίχορος δὲ ἐν τῆ «ς΄ 

τέτταρας αὐτὰς οἶδε, πρώτας μὲν δύο, ᾿Αμοριάδα καὶ Πάρα- 

λον, προσγενομένας δὲ Δημητριάδα καὶ ᾿Αντιδονίδα" ἐκαλοῦντο 

10 δὲ οἱ ἐμπλέοντες τῇ Παράλω, Πάραλοι" ὡς καὶ παρ᾽ Αἰσ- 

χίνη" οἷον τῇ Σαλαμινία, Σαλαμίνιοι. ἢ 

Παρεγράψαντο: οἱ ψήφισμα ἢ νόμον παροὶ νόμων κρίνοντες εἰς 

σανίδα ἀπογράφονται τοὺς νόμους οἷς φασὶν ἐναντία εἶναι τὰ 

κατηγορούμενα" καὶ εἰς τὰ δικαστήρια εἰσχομίζονται, ἀπὸ 

15 τῆς σανίδος ἀναγινώσκουσι" περιγεγραμμένοι οὖν εἰσὶν οἱ νόμοι 

παρὰ τὰ κατηγουρούμενα γεγραμμένοι. 

" ἀρηγοροῦμαι : τὸ παραγγέλλω καὶ τὸ ἀγορεύω. 

. ἐνέσται : οἵοιπερ ἦσαν παρὰ Λακεδαιμονίοις οἱ Εἵλωτες, τοι- 

οὔτοι παρὰ Θετταλοῖς οἱ Πενέσται" εἰσὶ δὲ οἱ ἐν τοῖς ὅπλοις 

40 ἑαλωκότες, καὶ διοὶ τοῦτο δουλεύειν βεβιασμένοι ταῖς κεκρατη- 

κυίαις πρυτανείαις. 

Κακὸν " λέγεται καὶ σύμβολον δικαστικόν. 

“ ροβολή : φανεροῦ μέν τινος" λανθάνοντος δὲ μήνυσις" ἹΚεκήλιος 

δέ φησιν εἶναι ἣν κατὰ τῶν δημόσια μέταλλα ὑπορυττόντων" 

95 ἀποφέρουσι δὲ καὶ καθόλου τῶν τὰ κοινοὶ κλεπτόντων᾽ καλεῖσ- 

θαι δὲ οὕτως καὶ τὰς ἐμπορικὰς μηνύσεις. 

1 Βραυϊζυγ, Παράστασις : τὸ ὄνομα.--᾽0οἂἱ Ῥμοίι8, ἰδὲ ᾳφυοα δραχμὴ 
᾿Ὶ 

ο 

καταδικαζομένη (ν6]-νουΞ) ὑπὸ---Μισιγύνη----γράμματι δι (ηἰ [Δ}101} ἀποφύγη 

-Οψευδυγραφὰς καὶ ψευδοκτητίας και δουλεύσεως καὶ βίου καὶ μ.---Ἀέξεως. 

κν' 
ἄν κα ίοιο, Θιο βρϑοίθηϊ ρμιιποῖα, ἢ, ]. 
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Πρόσοδος τις εἶναι φαίνεται ἣν οἱ δικαζόμενοι κατέβαλον κατὰ 

“τὸ μίμημα τῆς δίκης. 

᾿ ροσκαλεῖται" καὶ προκαλεῖται : διαφέρει" καθὸ προκαλεῖται μὲν 

οἰκέτην εἰς βάσανον προσκαλεῖται δὲ τὸν ἀντίδικον εἰς δίκην" 

δ ὅθεν ἀπὸ τῆς προκλήσεως κλητῆρες λέγονται οἱ τῶν δικαστῶν 

ὑπηρέται. 

"ρόστιμον ἔκειτο τῷ μὴ μεταβαλόντι τὸ πέμπτον μέρος τῶν 

ψήφων, ὡς Θεόφραστος ἐν πέμπτω περὶ νόμων" ἐν δὲ τοῖς 

δημοσίοις ἀγῶσιν, ἐζημιοῦντο πρῶτον πρὸς ἀτιμίαν, ὥστε μὴ 

10 ἐξεῖναι μετεγγράψασθαι παρὰ νόμων, μήτε φαίνειν, μήτε 

ὑφηγεῖσθαι" ἐαν γραψάμενος μὴ ἐπεξέλθη, ὁμοίως" περὶ δὲ 

τῆς εἰσαγγελίας, ἐὰν μὴ μεταλάβη τὸ πέμπτον μέρος τῶν 

ψήφων, οἱ δικασταὶ τιμῶσι. 

. Ἡτορική : ̓Ισαῖος ἐν τῶ πρὸς Εὐκλείδην περὶ χωρίου" τὰς 

1ὅ γνώμας ἃς εἰσῆγον εἰς τὸ δικαστήριον μεταψηφίσματος" καὶ 

Ὑπερίδης ἐν τῶ κατοὶ Αὐτοκλέους προδοσίας" ῥητορικῆς ἐκ 

δήμου" ἔστι γὰρ καὶ ἐκβολή" οἷον εἰ τοιαῦτα ἔδοξε τῶ δήμω 

καὶ τῇ βουλῆ. 

Σφήτιοι: δῆμος φυλῆς ᾿Ακαμαντίδος" καλοῦνται δὲ καὶ Σ᾿ φητοί" 

20 κωμωδοῦνται δὲ ὡς ὀξεῖς, ὥσπερ ᾿Αχαρνεῖς ἄγριοι, Ποτάμιοι 

δὲ ὡς ῥαδίως δεχόμενοι τοὺς ἀγράφους νόμους. 

ἡ μὰ νου, φααπινὶβ νἱ ἀθαίην ἔῈγ6 προδαΐας. 

Ριμοί. 4 ἢ 



ἌΝΝΑ κν 

τῷ 
τας κὐϑον πὸ ακιβ τ ᾧ: ιν 

᾿ ἮΝ ̓ ΩΣ Ἄγ. ϑ Ἦν ΙΝ, κα 

δ 

ἀκ Ῥοχο πα ον ὅς ΌΩΧ ἢ Η Χ ΟΝ 

«οὶδ ἰδ Ἐλδλν τὐὴβς ̓ς ἀνϑη 
«ὠτουκὰ κάτ ὑφαιρυν κ ὐφέτνα ᾿ ἀκ τ β Ων ἜΜΕΝ 

᾿ 

ἣν 
Η 

“Ἐπ ΩΣ 

Τ τε" “. ΤῊΝ 
ἐῶν γα δα, ὙΡΘΕ ἡ ὁτ τε ἐῶ: εν ἥ 

ἡἴὸν Ὁ ὁ νων ὸν, ἴων ὠτπάτι τῇ ̓μανανθθθ, τῷ 

“ψυῶ εὐΐῳτα Ὁ - ὧν π᾿ στοῦον ᾿ ᾧ-- δὰω, ππς εὔα ν δὺδ πλρλ αν ὁὰ νὰ : ἷ 
νὰ τοϑ δ᾽ ντὸν, κου Ἄρα, πξορᾧ ΥΥΥΤΡ, ἐος ΌΝ 

ἐλιων 

δ κε “ψοϊσλνὸ εὐϑανξειι ΐ ἊΝ 

ῥῶτ Ἐν τευ ὁτ δὶ Σακτὸν ἔα νὰ : 
ἐν ὺ Ἀλη ΝΣ 

πῃ δι ᾿ ἃ ΡΣ ἰχ Ν 

: ψμ τένα ἘΝ 
γ»τ ᾿υδγοκ ἴγεπ᾽ ἀκήξαν, ἀν τοῦδ ἐπτὰ δ 

πκ πρτρανὶ ἐμκύατει «οιαλ τον δ ὅς ἐξ ν᾿ ; 

χὰ υἠκχιροτμὰ ἢ’ ΚΕ ΟϑΑ͂Κ 
Ἂᾧ ἘΠ γὰ ᾿γλτοῦν , ΕἸ νρν ὌΜΩΝ νὰ ἀψῶξ ιν. ἌΝ 

φαλὰ ὃ ὧν ΝΣ πτύον ἵξ, καῖο, εν ὁ ᾿ 
᾿ ων οὐτὰ φ “ὁ δυξνν μ ὶ 

" , ὶ ΤΡ ἘΣ  κᾺᾺ ὍΝ 

ἀοταθ Σ. ἐων (6 ἐὐπάλις ἢ Ν 
ΓΎΑ , 

νου ΝνΝ ΙΑ ΤᾺ ρος ῴττα 

ταν { γοιδδαχῷ χέον 
ν 

λέ λτ αὰ ὦ τ ϑϑο τὴν 

"Ἰοληδαν ὁυ ὲ μιάμορᾷν, εἰνισα, 
ἔν φασι νβ, ν ἀρφ, Ἡῆν ὅ 

᾿ Ὶ 

ὦ ΓῊ 
; ; “Ὁ ὰ. 

γυῖΓΩ , 

ἜΨΡΗΝΥ Ὴν, “ 

πον ον, δ νὰ,» 
ΥΝΝ 

“ἃ Ἐ ἐὼ θνκῤρόννεννν, 



ΓΟΟΒΕΙΟΒΕΝΌΑ ΕΤ ΑΌΌΕΝΘΑ. 

(ϑίο ἃ 

ΙΝ ΤΕΧΤυ. 

Ρτϑῆχα ἱπάϊςφαῖ, Ῥουβοηὶ Δροργαρβιπι ἴῃ Υἱτῖο 

ΘΟΙΒΘΠ ΓΘ.) 

εἰ 3,11 ᾿Αττικέφουσι εἰ ᾿Αττικώτερον 

να: 

ἀναφώνημια᾽ Υἱάε ρ. 492, 14 
᾿Αδέαντον : 

Πρώην 

Ἐριούνιον 

Κύρακας" 

κρημνώδεσι 

ὅτι 

Εὐημερία : εἰ συνηθεέίαι" 

ἑτοιμολόγος. 

᾿Απόλλωνος 

δίαιτα, τοῖς δικασταῖς ἐπεδίδων. 

Αἰσχύλος ἐν Τροφοῖς" 

᾿Εωλοκρασίαν: 



6080 

Ῥᾶξ. Ἰἴη. 

80, 8 ΛΔΛευκαδίαι' 

50, 23 ἐπανελθὼν 

51,2 βαρβαρικοῖς Νομίμοις αἱ μ. 641, 23, νε] Ροια5 Β. ν. 

ὅ4, 21] ζώοις 
88, 29. συκοφαντίας, ε 7} 8} 
61,22 Ἦ “ δ᾽ ὅς: οἱ εἰ 51Π}}ΠΠ{6τ ἰγάπβροης 62, 3. οἱ 10 

64, 13 καλὸν 

64, 26 Ἠκονήσατο: οἱ ἠκόνησεν. 

65, 13 κύων 

66, 16 Στησέχορος 

67, 23 ἐφανερώθη" 

68, 26 μιᾶ 

Ἐ}} δὲ ἐῶτ 

72, 24 πολλωϊ 

75, 2. ἔἕρωθεν" 

75, 12 οὐχ᾽ 

76, 8 ἔδοξας. 

77, 8 παιδιάν" 

78, δ Ἠχαρίστηκα: 

80, 9 τὸ ὶ 

81, 4 ὥετε εἰ 8δ, 22 

86, 14 ζω 
90, 4 ἔνδειαν (Ατο. εἴ 50. οι. α.) 

92, 2. πολιτείας, 

93, 9. πρυτανεῖον 

99, 11] προϊών. 

93, 22 ἐπίστανται: 

99, 29 τῇ π. 

905, 20 ὁμιλία 

97, 22 οὐκ ἔτ' εἰ 98,1 



142, 

148, 
150, 
150, 
152, 

"158, 
168, 
157, 
157, 
159 πηὰϊὸ 

167, 
169, 

174, 

21 

14 

24 

19 

2] 

26 

] 

1ὅ 

13 

681 

θ 
ἀστῶν, 

ἑδραῖα (Ξῖς 6.) 

οἵ 

ἀπὸ 

φάρ- 
ἐπίφθεγμα 

ὕπλα, 

μὴδὲν εἰ 198, 20. 596, 1] 

ὅτἀν 

παρὰ 

ρεῦμα Εῤ ρ ρῥῖο ῥἡὶ Ἰεσοῃάυμη 192, 20, 324, 8.9. 

326,10. 438, 12. 484, 6. 494. 9. 560,19 

Οομίγα ῥ ἰερὸ ρ. 1, 3 εἰ 9. 24,92 

ὅταν εἰ 201, 16. 269, 26. 304, 19. 380, 3: 542, 2 

ὅτὰν 295, 19. 

πότερον 
Φοφώδη, 

Κάττυμα: 

Κεκιβδήλευται: 

κυρίως μὲν κελ. 
ς ἣ 

ποικίλος" 

πανοῦργοι" 

ποίαξιν 591 

διῦπερ 

ἱμάτια τινά" 

Ὀἰβίϊπσαθ, λαχμός᾽ λέγεται κλῆρος καὶ ---πρεσβυτέ- 

ρων" 6] 5Ξα]ίθπι πρεσβυτέρων, κλῆρος" καὶ ἡ κληρο- 

νομία, κλῆρος" Ψίάςε 221,21. 904,22, 574,23 

ταύτην 175, 9. ἡ 



ἯΚΕΝ 

082 

{ΠῚ 

21 κομπάζειν' 
24 ἘΤταηβέοιζ ροϑβί ἀπὸ 

9ς4 [)εἰ6 τὰ 
ωἷ 

7 τυρόκνηστις. 

21 ᾿Αθήνησιν 
1. αὐτὴν 

δ Διώξιππος 

σύμμικτοι (Λοσοηΐ. ὁπ. α.} 

8 “αγαριζόμιενοι: 
17 Κράτητα 

16 λαρίνου-ς" 

1 τυχὼν 

24 λειτὰ 

17 εὐρεῖα. 

17 ει 19 Ἠπείρου 

14 καθηίρει 

2 -«ησάμενοι 

13 οἱ 

9 λιμωῖ, 

δ᾽ ηἶδον. 

22 δέρμα 
4, 5 ὙΤταπβϑίοσ᾽ μροϑβί ἀρχή. 

11 -αΦούσαις 

17 τὴν 

18 δυσχέρειαν 

13 λέγουσι. 

4 μελετην (Τ1ίὰ α.) 

4 Ὀϊρί. ἡ παροιμία ἐνθένδε" 

ῳ )ιδί. Κτησιφῶντος" Ἰοὺ επί Ρ. 76, 24. Η.Βι. 

14 γοῦν νεΕ] γοὖν εἰ 284, 16 



Γ 

279, 11 
Κ286, 19 

287, 23,24. ον Νανκρ. 

088 

ἐπειδ᾽ ἃν 581,11. ἐπειδὰν 

αὑτοῖς 

Χαῖται 

μετοίκιον 

μιαίνεσθαι" 
-“ "» 
ε. τοῦ Π. 
ΩΝ 

. 

Φασὶ (Ροβὶ ἑταιρῶν 1. 18. ἀϊδεϊπραπηΐ υἱ εἰς α. Ρ.) 

κομπάσματα" 
ἄρτι ; 

Νίκαια: 

ξύει" 

Θουκυδίδης 

ὩΣ 

τρόπιδος (Δοο, οπι. (.) 

-ονίων 

Ὀνεῳ- 

ὠφέλειαν 

παροιμία 

Φ. τοῦτο 4. 

ὀργεών" 

γεννητῶν 

αἱμασιὰ, 

τοῦτόν 

ὀψῳνεῖ 

μηδὲνὸς 

σωλήν" 

φαντασιῶν 

ἀναισθήτων" 
ε ΄ 
ἐσταντας 



Ρᾶξ. 

386, 

987, 

987, 

987, 

389, 

ΠΡΙὰ. 

390, 

990, 

9398, 

399, 

405, 

410, 

418, 
420, 
431, 
431, 
432, 
ΔΑΊ, 
448, 
461, 
466, 
469, 

470, 
473, 
480, 
484, 
500, 
500, 
503, 

506, 

084 

-εχούσας 

-ακῶς" 

ἡρῶος (ΨΙάε Αἀάοηάα Ὧ4 (οἸ]αΠομθηη.) 

αὐταῖς" οἱ 

μάτων, 

παράσημα" 

τίθεται, 

ἱεροί" 

ἑξῆς. 

Παροψίς : 

πεξὰς 

Πιβί. Πενθερά : τωΐ νυμφίωι ἡἣἡ Ῥίνετεε 
οδπΐ α. Ρ. 

τωϊ ὑπὲρ 

ΠΕεριποίησιν : 

Πισύγγιον : 

Πίσυνος : 

ἕς' 
ὑπὸ 

πάνυ 

εἴσοδος" 

σταμνίσκιον" 

θεοῖς 

Πτυκτίον : 

Πυθῶδε (Αος. οἴ". 6.) 

Πρυτάνεσι 

λέγουσι. 

τοὐτέστιν 

ὁὀλ. τῶ (Ρεΐπιο τὸ (ἃ.) 

ὅτ᾽ 
" ι ὁ Ἁ 

Πώς οὖν σὺ 

Ρεο- 



22 καρτερός. 

20 Μένανδρος.“ 

12 Ὀἰβίίησιο, χωλεύει»" καὶ ἀσκωλίξειν, γΙάε 591, 15 

δ99, 17 

22 διὅτι δ5δ9ὅ, 10 διὸ 

δ ἀλλὰ 

“17 99ι.1.5- ὀξύ» 

, 20 βακτηρία 

6 πέτραι, 

2] Σπονδοφόροι : 

» 22 εἰ 28 δ᾽ (ΤἸίὰ 6]. μὴ δὲ φ᾽ εἰ δέν σ.) 

9 Σταθερὰ 

12 σιαγόνας" 

7 Ῥοποῦ μοί Κεκ. 

20 ἑκάστην 

9 εἴ 18 τῆς εἴ συναρμόττει" 

1 πολέμωι, 

11 ζινίχιον" οἷον τὸ 

2] εἰ 256 αὑτοῖς 

9 ρίας. 

, 13 αὑτῶν 

7 Αἰγινῆται" 

7 δ 

6 -ωσεν" 

26 ἐχρῶντο 

10 Χείλωνα 

16 τωΐ Ἡρ. 

ΤΙ ἀπορρήτω 

6. ἤτοι τῶν 

2] κατὰ 

19 τὰ 



Ἅ 

μ 
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645, 15 μάγγανον 
663, 11 «ἠϊαῦ 

. 667, 10 Ἐναγ.᾿ 
658, 7 παλαιά' 

Ρᾶν. 

ΙΝ ΟΟΙΠΑΤΊΙΟΝΕ, 

Ναπο πὶ 58{15 ᾿ᾳποΐ ε5586 ΛΥΚΟΟΤΟΜΙΌΥ, 

(Ὁ εὐ Τ' ἱπίεσγ 58 ποχὶβ8) σοτησάο Ἔχμρεὶ ἰδίθυϑ 

ἴῃ ϑρθοϊπηῖπα δά Μαγαυδγάμπι (μάϊαπι πηΐ880, 

Εἰγπηο]. αυάϊαη. ὅτο. [105. 1818, Ρ. 5692. 

ποιητικὸν) [ἃ οἷατε α. 4υοπιοάο ἰορσεπάμπι νἱάε- 

ταί ΒΌΠΗΚοπῖιβ, ΡῬγωῖ, δὰ δβυοῃ, Ρ. κ. 

ὁςτικώτερον (ἰ. 6. ἀττ. υἱ ῬοΥ5.) 

Αἀ(ε, εἴ βὶπε Ρυποίβ αυξ ἀγουϊαπι οἰαιάδμς. 

᾿Ἐπώνυμοι 

Ἐρανεμπόλοι 

Ἐρίπναι)] Αοο. οπὶ. 

Αἀ4ε, 5εὰ ἴεν εχ επιθοῃά. εχ ]εποπὶ ῥ. 16, 17, 

Ῥεῖ 88Ρ. Ρ. 347, ἰδσ 
ρ 

ἔρειν (ρ 5ἰαἴϊπιὶ 501.) 

Ἕρμιοι)] Αοςο. οπι. 



Ρᾶρ. [ἰπ. 

16, 

17, 
17, 
20, 
Ὡ1, 
42, 
43, 
27, 
29, 

29, 
31, 
32, 
33, 
36, 
38, 
43, 

Τ ΡῚ 

θ6.π.} 

Ἶ 

11] 

17 

14 

9 οἴ 20 

16. δὲ 21] 

14 

1 

18 --- 2] 

] 

2 

8 

687 

ΡΙεγιπιαὰς ἴὰσ6 0.0.1] δε ρίεγμπιηπε, πὶ ζαϊίοτ, 

φιεηιοῦαυϊ. ΕΤΡῸ ἴἰερε, Ὡθ πὶ ἈΠ χὶα ΡΘΥΒΘ ΔΓ, 

ἐρρήσεται: 

Ἕυρο!] Αςο. οπι. 

ἶσον Ὠὶς εἴ 4110] 

θεβυπέ ρυπεία ἴπ ἔπε 

τί ἐστι π. 

γειτνιᾶι Ροίϊι5 

Εὐάνθης:] Ατοα. γεὶϊ οπι. νεῖ βυῃρτᾶ α δνδηϊάιι 

Εὖδον 

ἀβρύνεσθαι δ02, 17. 515 δ567, 6 αἰμασιὰ 607, 

26. αἷμ. Ρ. 347. "15. ἀμάξηι 538, 12. υἱ Ρ. 686. 

565 15. ποη 406, 24 εἵργεσθαι 59, 15 ἐλισσό- 

μενα 124, 3 ἕλκος 16], 9. εἷς εἰ 643, 2 ἐξῆς 

523, 14 ἔπονται 141,5 ἐστίαν 145,4. 5ἷς 121], 

13 ἐψόμενα 442, 9. εἴ ᾿εηΐβ, 471, 22 εἰ 24. 

472,1, 2. 475 ὈΠ5Ξ ἠλίσκετο 496, 17. 4560, 22 

ἠλιωμένος 67, 8 ἡνιῶντο 899, ὃ ἡρέμα 271,12. 

694, 26 ἡχοῦσιν 169, 20. 51. 172, 9. 681,1 

ἱμὰς δ4, 20. δδ, δ ἰστοῦ 134, 11, ἰστὸς 418, 

17 ὀρκος (51:90) δ4δ, 10 ὁστρακισμὸς 1565, 24 

516 παρθεΐ ἐάλω, ἔκαστος, ἐκάτερος, ἐλεῖν, ἐλέσθαι, 

ἔνα, Ἐξ, ἐπτὰ, ἑαυτοῦ, ὦδε, οἴεσθαι, οἱκεῖν, ἃ, 

601], 22, ἦθος, ἐορτάξειν, Γἕλληνες, ἐταῖρος, ἀπ- 

λοῦς, ἀγνὸς, ἁλώπηξ, ἠσθῆναι, ἵππος 

Εῤεπής}] Αες. οπ). 

Εὔηνος εἱ Εὔθινο:] Ατςο. οπ|. 

εὔθυνοι εἰ Εὐθύνα] Αος. οἱ. 

ἀπαρεγκλήτως ῥτῖπηο υΐἵ ραΐο, σετγίε ή. 

Δόλοψι»ν] δ εχ δι. βίαι δοϊὰ 

Εὐ 

ἀγξίν (α εἰ γ ποχ]5) 



Ρᾶρ. 

47, 

53, 
δ4, 
60, 
ΒΙ, 

ΘΙ, 

82, 

63, 

67, 
67, 
68, 
69, 

70, 

4 ἢ. 4 

1ὅ 

18 

13 

25 

22 

088 

[πη ἑψη(τὰ αἰ)σχύλος, ᾿πο] 188 6Χ 661. 6]. Π). 488 

εἴ ἐ πιυΐ, ἴῃ ἑ 

ΓΡ (εἶπε ριποίο) εὲ δὶς ». 120 

Ζήτρειον 

Ἦγ. 

ἥραι κρέα θυόντων" ἣν λεγεται ἱδρύσθαι" ἠιδει- 

αν οἱ 

ηἴδειν)] Ῥτο δοσβηΐα εϑί 116 αᾳυδϑὶ Πᾶπιι5, 4110 

ἀοβιρηδγὶ βοϊοῖ βυ θα ἡν, 564 πϑϑοῖο 8η 5ἰΐ ἂρ 

4116 τηϑπιι 

44, Ἐπὶ εἰτοιπιῆδχυβ; 564 ἢ, ΟΡΙΠοΟΥ, ἰπῃ ἄτοὶιε- 

ἴγρο ογαΐ 

γάλατι] [(ἃ α. Ἡεβυομίι8; Κάνδυλος : διὰ 

ἐλαίου καὶ γάλακτος καὶ τυροῦ καὶ μέλιτος πέμμα 

ἐδώδιμον. Αἀ διὰ ἐλαίον Ῥοτβοπιιθ, ““ διαλα- 

γαῶν ΜΚ. [Ι,. διὰ λαγώων.᾽ Ῥοκβίορα δάήᾷ!αϊί, 

““Βεά χϑοίϊιι8 ϑεμοναβ ἀοἸεπά αι Ρυΐζαί. ϑοτῖρ- 

ἴαπι εγαΐ πλι, ΡΙῸ 41 σογδοίου Δρροβυϊέ 

διὰ γάλακτος. εἰπάδ Δ]ίοτιπι ἰπ λαγα ΘΟΥΓῸΡ- 

ἴυπι. [Ι,6ρ6 νεῖῸ γάλατος, αὐ μαθεΐ ΜΑ. Πονν"]}, 

Είγπι. Μ. ρ. 488, 59.᾽ 

Αἴγυπτον] γυ οναπία 

Ῥτγο τ. 4 ἴερε, ἐνηλίσια 

ἐξεπ. ἴὰπι ἴῃ ἄλλας, ς νη 1} 

ἡμισέας (510) Απ τοϑοθηίουὶβ εϑὲ ατδοϊβηνὶ ργὸ 

ἡμισείας 7 

συναλιφὴν] Ὑιάε ᾿ηἴτὰ Ρ. 128,12, 375,10. θύῃ 

᾿ιδδὸ σοΥΤΙΡΟ, νἹἄθοὸ ἰἴὰ 50 Υ0] οἵ ἴῃ οοάϊος Αροὶ]- 

Ἰοπὶ! [,6χ. ἤοπ. νν. Πύποι, Ὦπος. ἴπ ῬΗγνηίοθο 

Ρ. 14,17. οἱ εκ κοῦιιβ; οἵ δῖος ἴῃ ΑΡρο])οιῖο ν. 

Σφαραγεῦντο, 5ἱ ΝἸ]οΐϑοηο Πά65. 



1, 

089 

ἤρεσκεν] Ῥιΐα8 ε δνᾶπαϊί 

“Αἀ4(ε, οἱ 5ριτἰΐα 

Ἥπιος (510) 

εἰσήρρησεν] σ᾽ αἰίογαπι Ἔν ῃ άπ 

ἐκρεμμ. 864 μ 5ειποὶ ἐδτηῃ. 

ἐκαθίμεντο ([ἴῖὰ ροίυ8 αυὰπι θέ) 

ἄλλος ΡΥ ΠΟ 

Περεραὶ Ῥοιβοπυβ, Θαλάμαι, νε] ροῖι8 Θαλα- 

μαί. Μιάς Εαβίαί. 1]. Μ. Ρ. 906, 49. 56 εἰ 

93, 21. Καθάριοι 

ἢ] ῬΡεΐπιο οἱ πὶ ρυΐο, 564 5ας,π| 611. 

Οἴαΐ ἴπ 506 415 Ῥογϑβοηιβ ΟἸθπι. ΑἸοχ. ΡῬγοίγορί. 

Ρ- 9. 

1ω5ε, Θ ἐναπίἀπὶ 

συλλαβῆι 

Ῥγο η. δ. ἰερε, παιδεραστείαν (γε 5ῖπ6 ἀοοσθῃίιι) 

ὥρην] ὦ ρτΐπιο, 5ε4 ὥ 5ἰαϊϊπὶ 

166ε, Ἰἰϊζαγα, οἕ ἀσσδθηΐιβ ἃ ἃπίθρ. ἴῃ ρθη. 

βίας πι (γα δ αξιιβ ἢ Ῥυΐπιο 501}. -όμαντις. ΤῸ 

Θυηχόοι] 1 εοάεχ ρεῖ χ. ΘΥΈΧΟ Ι. 6. θυηχοῦ 

Ιηβογ. Ατοα ρα ἃ}105 εὐ ΥΥ Κὶπδίαι, Τορορτα- 

νὴ, δε. οὗ Διἐπέπδ, Ρ. 210 

Θώη ἢ. ῥΓ. 

Ἵδρις 

[πιο ἴῃ ἴϑθει 5ρΡ. ἱποθγίιβ, βε ροίϊι8 [68 

ἃ] τὰ 

ἱμαλιὰ δῃ ἐ. ποῦ ᾿ϊαιιεΐ 

Ἴπορος] [ἴα ροίϊι5. φυδπὶ Ἵ. 

Ῥγο . 2. ἴερε, ἀφ᾽ ροῖϊιι8 ἃ. ἴχτη τῶ μπεεψεφῶν, 

Ἔν η 115 ἔδεε τηθ 115 

Τίτου, {απ 24 Ἴ. 

Ιπ 5644. 56 ΠΡΕΥ ἔεγο Ομ]. δοοοῃίαβ ἴῃ ἴσος. 

ἴσα Παθοΐ, 1. 22 



ΡδΕξ. 

11δ, 

11. 

9 

1}Γη.».2 

690 

᾿Ἰσοσθένης (βἰ6) Ι5ΐα δυΐοπι ποία ἤθη εϑβί βρ γι ἔι5, 

564 πον] ΔΓΕΟΟΪ ᾿πιἔυ ἱπά !οδΐ, εἰϑὶ ηθήο δὐἀοβέ, 

τηοάο ἀδεβί. [ηΐογάϊτη ἴη οἰξαίίοπο δα ᾿ἰπθῶ ἰηΐ- 

{{ππὶ ΡοΟπΙζαΓ, υἱ Ρ. 4. ᾿ἰη. 8---11. 

» τὰ ἃ----------- - τάσ 

σεται δὲ ------.-- - πα 
δ 

ΕΣ Φ ΄ Δ 

»ρ᾽ εὑριπι -- πράξασα 

» μέλλω καὶ -----------.- 

Ιῃ ΔΡΟΒίγορηὶ ἐοΥπιᾶπὶ τοίυπάδίαγ, Ρ. 278,6 

πολ μόχθη 
τεθνηκέ 

9. καὶ ἐπιλόγοις" 
“ 5. ρος ὃν τινα 

9 ναι. Φῶ ---- κατάγελως :--- 

Ε)ὺ5 Ἰοὺ εβΐ ς δά ϑ᾽πηοπία:5 ἰοσυπὶ Ρ. 414, 5εὰ 

Ὠ0}}101 ἴῃ οοάϊςα εϑὲ αἰΐεγα ποία, ργίοτὶ τεβροη- 

ἄθηβ ἴπ ἥπε ᾿ἰπθῶ αἷιιὸ οἰζαίοηϊθ. ΥὙἱάς Βαβί. 

Οοπηπηρηΐ. Ραϊϑορ. ΡΡ. 869, 860 

ἐδίδετο ΡὈτΐπιο ; πὺπο ε 508 ]!|ρεῖῖο (αοΐαπ ὁ 

ἵἴστεα 

Ἵστη' 

Ῥγο τ. 3. ἴερε, Ἱστιατορία : δειπνητορία 

1.Ρε, ἱστιατορία εἰ Ἱστιῶντο 

Τ οἱ5 
γλούτου Τὴ. ΡἈΓ. 

Ἰσχιάξειν} ε αἰΐογιαμῃ ἴῃ ΕΠ παγὰ 

τεῖχος] εἰ σουτϑοίοσγίβ 

παρὰ] ρ 6] 84. τη ᾿ϊξυγα, ΡΙῸ τ αἵ Ρυΐο 

Ἱερανίκης, 564 ΡΓῸ ἱερὰ ν. 5011{ὰ πορ] σοητῖα 

κιναιδίον τὴ. ΡΓ. 

κάβο:] Δα. ομ. 

Λοροοπίιιβ σοΥγ οἴ ΟΥ 5 



ΡΔΡ. 

128, 

127, 
127, 
127, 
128, 

129, 

129, 

129, 
130, 
181, 
131, 
181, 
132, 
132, 
133, 
133, 
133, 
134, 

᾿.135, 
136, 
136, 

ἴῃ. 

22 

11 

091 

[πη ψευδομ. ἃςς. οὁΠ]. 

πατάγεις Ρτπιο. ΑΌὉ δ,ῖο, εὐ 9 τϑοθιζίογθ, υἱ 

Ρυΐο, ζαοίυπι εἰὐ ἀγέςς ῬΙαΐο Ευίμγάθπιο Ρ. 

298. Ὁ. Ηϑι. 277, 26. Βα5. εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγὼ, Εὐ- 

θύδημε" τὸ γὰρ λεγόμενον, καλὰ δὴ πάντα λέγεις. 

51᾽΄. εἀά. εἴ τη58. φυδηΐυμη οοηβίαΐ. ΟΥΒΟΠῚΙΒ, 

““ καλὰ δὴ πάντ᾽ ἄγεις." [{τὰ 851}. 5680}. Ἀυδπηκ. 

Ρ- 97.1 “656 οὐπὶ ΑΡτθβοῆϊο, Ηφβνοιῖο, ΡΒο- 

ἴϊο, ϑυϊάα, καλὰ δὴ παταγεῖς." 

δήμῆτρος. ΑἸηθο ἃσοθηΐιβ γϑοδπίϊογοβ ρυΐο 

τιμαῖος Ῥτίπιο ; τίμαιος ΟΟΥΙΤ. 

δεύτερα Ὡϊ. ΡΓ. 

ἱερεία] [1ὰ Ῥογβοῆυβ ἢΐς εἴ 24, 17. 465, ἃ 

521, 18. 648, 8, ΜΞ. πιοάο ἱερεία, πιοάο ἱέρεια. 

γἱάε εὐ Μαπη Ρὑ. 191] 

'Ἑλληνικὸν τὸ] ντ ἴῃ ᾿ἰΐυτα. Ῥυτϊηο κῶ 

Ῥγο δοοθηΐυπι βαρϑαὶ ἐερε, δοοεπίιβ ἃ θεαπί 

Κάμπιος εἰ κάμπιοι 

τρυ, 
λινω] ϑ8ίς, οἰγουπηῆδχο ἀεδ]εῖο βιιρτὰ ὠ. 

ΤΥ ἃςο. ΟΠ. 

Καρβαντινη 

Καρδιαλγίαι} ἃ οχ ὁπ, ([ογβᾶῃ ΡτῸ γὴ) 

ψευδηρακλεια 

Αἀ4ε, ὦ εχ ἐπι. βἐδίϊη αοία ΡΓῸ ὁ 

θρηνωδοί] ρ 6Χ ΕΠ]. 

ἀσαφεῖ) α Δἰ[ΕΓᾺΠὶ 6χ 61]. 

Κάρτα] ρ ΕΧ επὶ. 

ἔχον Ργῖπιο ; σεσίε ὁ 

ΚΑΤΑΓ ρτίπιο, Γ ἴῃ Π' ποῖ, πεβοῖο δ πη. ῥΥ. 

Καταγλωττίξειν} ἐ δΧ 6Π|. 

ἴπιοὸ -ταῖς᾽ ῬΓΠΙΟ 



Ρᾶρ. 

136, 

136, 
137, 
137, 
138, 
140, 
140, 
140, 
140, 
140, 

140, 

141, 
149, 
142, 
143, 
146, 

147, 

147, 
148, 
149, 
149, 

149, 

149, 

ΠῚ 

12 

ἢ 

10 

11 
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Ατίο. ρυϊπηο Οὐπὶ 5. ΡΘΓΟΥΘ ΘΟΠ 5118: ΠῸΠῸ 

Ῥυποί!β ἀἰγθηΐαβ ἃ οογγθοίοσο, Νοία τηδυρὶμδ- 

1185, σ-- Μιᾶς την δὰ ρ. 369,11 

Καταιγίσας] σ᾽ ἰπβεγίι πηι 6χ 61}. ἔουβδῃ 6]. 1. 

Κατακᾶ] Αοο. οοτγδοΐου!β 

Αἀ{ε, ϑεὰ εἴ οσοττοϑοίοτ. 

ἡ ῬΓΪΠΊΟ ΟΠ} 5511} 

συντρίψαι) αἱ ἴῃ ᾿υγὰ 

Κατάξεται] -τε ΡΥΪπ)Ὸ 

περιπτεπτον, 5664 τ ΡΥΟΥΘ 060 ΠΟ ΕΥΑΒῈΠῚ 

Καταπρέσβην] Αοο. οπι. 

Καταπροιἕεται τη. ΡΥ. οἵ ΘΟΙΤ. ἴυπιὶ ἴῃ ἐκφύγοε, 

κ ἴῃ ᾿{πγὰ 

ἢ] ἡ οἵ 1101 58 ρθ, 101 ποη ποίαυϊ, υἱ 147, 7. 

(ἡ -τὴ 126,7) 167,1. δ59, 9 εἴ 25. 5΄᾽ο ἣν 144, 

22. ἡγοῦν 167, 17. εἴ 4101 58 ρΡ68 

γενικὴ] εἴὰ ᾿ἰΐαγα 

τούτου] Τίὰ ΡΥϊπηο ; ΠπΠιΠῸ 50Ά]ρ. τούτο (510) 

τ ἴῃ ὅτε, ἀ ἴῃ ἀντ᾽, ΕΧ 6] 184. 6η|. 

[πιο ε 'ἴπ α ἃ 8110, 564 ἀπίϊαιϊιο, πχιΐαί ΠῚ 

Ιῃ Κατειλλ. 56π|6] ἃ ἀδπιηᾶνῖξ Π). Γβοα πΕ158. ἔοτ- 

588 (]6] 

κατεντυγχάνουσαν) ε 6δΧ ο] 84. 6η). Ῥηπ)ο Κα- 

τυγ υἱ ρυΐο 

ἡμελὰς (ι βία] η}) 

καταχειροτονία] -αν ΡΥπιο, αἴ Ραΐο, παπηο ογαβα {ἰξ, 

Κατηλις ρΡυῖπιο; εἴ μὴ ἴῃ μεσ. 6Χ 6Π|. 

τύπτον 
 Α 
ο 

Ιη πηᾶγρ. λῪ Ιη ὅλος, ο αἰ [ϑυ ΠῚ Θχ δ. 

αὐάε, νεὶ σοτίος αητϊαια 



[01ἀ. 

156, 23 

Ρλοί. 
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Σοφοκλῆς) Ῥτὶπιο φω, 564 φοκ. δχ ε͵ υ54, εἴ}. 

ἐξείρξεως} ὦ εχ 61. ΡΓῸ ν, αἴ ριιΐο 

Καττυν ἴπ ΠΠέατα, 564 Δ0 βοάδῃ δἐ δοάϑηι (δ Ρ. 

πο. 1.35. 6: 4: 
υ 

Κανὸς (υ 5ἰαίϊπ), αἴ Ρυΐο ; ἃοσοπίῃ5 ἃ Γδοθπί σε) 

θεῖε αοοεηἕκηι 

μετάλων ῬΥΪΠῚΟ 

ὄσπρια] ῬοΙ ἀϑρν Βίο δὲ 161,17. εἱ 303,1 ροίϊι5. 

Ι,εηἰ5, 166, 8 εὐ 10. 2δὅδ, 24. 256, 56 (Ν᾽ ὁσ- 

πρέου) 270, 5. 

ἀπο-} ἀ εχ υ 5[αίπι ἔλοία πὶ 

βραχέως Ρτῖπιο 

δημήτραν ἐνελευσῖνηι 5ἷς, 5εὲ4 δήμητραν Ῥτοραᾶῖ- 

οΧ. ἔδοϊξ τὴ. ἀπίϊαᾳυα 

πλοῖον] ποι Ῥυϊπιο. 

Κένανδρὸν (510) 

Κέραον π!. ΡΓ. ἴῃ τέλειον, ἐ εχ δι. βίδιπὶ [αοίδ, 

ογβᾶπ ὑτῸ ἃ 

θύειν) ν δχ 6δη). βίαϊζιπη [ἀοΐα 

παραπλησίαι] 1ία πι. ΡΓ. α εἴ ε ἀἰ5] υποῖῖβ ; αυοά, 

ΟΠ Ρ]ΘΓΠΙΠΊ 4116, 51] ΠΟῚ 56 ΠΊΡΕΥ͂, ἴῃ οοάϊοα ΡῸΓ 

ΠΟΧαπι 5ου θαίαγ ἀρ Ποησιβ ρτορυῖα, 4υᾶπὶ νο- 

οδηΐ, αἱ, ναϊοΐ ἄς νεὶ ᾳ. Οὐουγθοΐοῦ ΔΗ 4018 ἐ 

ἀεἸενῖέ, εἐ τοῦ ἄλφα σαι άδπὶ ἰπ ε πιαίανϊέ, υἕ 501- 

᾿ΠΙσο ἀρ  ποηρσιπ ρσορτίδῃ γοἀποοτγεί, εἴ ε ἀαίνο 

ποπηϊδίϊν τ Ρ] γα 6 πὶ ἔλοογεί, Νοίαπάμπι, δὶ 

με βϑιΐαπίθβ βουῖθοθ νοσθΠ) βἴηθ Δοσθηέθι15 βογὶ- 

Βυπέ, υἱ δεισαια Ρ. 215, 21 (ἀπαι Ρ. 917, δ.) 

ΠΠοτὰ5 5ο᾽ αΐα8. Ῥ] ΘΓ 4116 ῬΟΠΘΙΕ : ΠΕΧΆΒ [Δ ΠΊΘη 

ΤΘΡΕτῚ Ρ. 399, 25. Υἱάε ἱπίτα δὰ 584, 2] 

κατακκευῆι Τὴ. ΡὈΓ. 

κιμμμέριοι 5ἷς 



Ρδρ. ἴω. 

168, 
159, 

160, 
160, 
160, 
160, 
162, 

168, 
168, 
168, 
164, 

164, 
164, 
16, 
16δ, 

166, 
167, 
167, 
167, 

168, 
179, 
172, 

173, 
173, 
173, 

22 ἢ.6 

6094 

Τμρε, Κεστρεῖς : νήσας ([ῃ Κ. ἀοσοηΐυβ οογγθοίοτἝβ) 

γοη. 6. ἴερε, Ἰπορίο Θα!εὺβ ἴῃ πηαγρὶπο, “ Ἀεο- 

{5 "Ά νους αἱ δ 4α5 εἴ ῬΠΑνοΙΙΠι5.᾽ 

1.56, -σαν γε ροίϊι5 -σαι ὈΓΪΠ1Ὸ 

Ιῃ καταπεπ. ε βία(1π|, ΡΓῸ ρ υἱ Ῥυΐο 

ἤκρσε, πὰμο ὡς τὸ ἤδηα ἤδειν σοττεοίοῦ 

Κηθια]7 ἡ ἴῃ Πέτα 

τὸν 6] υ54. ἴῃ 1|. (απ 16. ὄ ἱπ ὄρνεον ὁΧ ο] 84, 

6Π|. ὕΙῸ ν αἴ ρΡαΐο; εἴ 'ἰπ ὁμοίως, ὁ ἴῃ 1. εἴ 

ΡΙΪΠΙΟ -οιος. 

Ϊπ ποία 1 «(οἶδ ἀες. ἵπ κουθουροισι 

ὑποφαιὸν τη. ὈΓ. 

νόθον] θ 1ῃ ||. 

Κιγκιόπραγοι] ρ 6Χ 6ηϊ. 514 {1π| (Ογβὰπ ὕτῸ α). 

Ασοοπίιιβ ρού!α5 σΟΥΓΓΘΟΐΟΥ 5 

κιδαφη Ϊ8 5᾽πὸ ἃ66. Π). ὈΓ. ῬΤΙΟΥΘ ΙοθΟ ἅ ΠΟΥΓΘΟΐΟΥ 

Κιθαίρων τη. ΡΓ. 

Νοίω 8 αὐκἴε, Αςεηΐξ. ρΡοΐϊι5 σοτγεοΐουὶβ 

σφη- ἴεοἴ( τϑοθηίῖ55. πη πι15, αΪεϊ, αὐ μυΐο. [έὰ 

1600, 1. συντόμησον [χλεΐαπι. 564 ἰ5(᾿π5πη061 4}5- 

4011 185 σΟΠβα]ο οτηἶβὶ 

ῃ. 4 εἰ 5 Ττοϑ 6πη. σουγθοίουβ 

ἡ Ρῖοὸ ἢ 

ἢι π. 2. ἴερε, Ῥούβοη. Β. ἴπ|Ὸ [υἱΐ κην ρσῖθμο. - 

τὰ, ἴὰχπη ἴῃ 4118 γ ΓΘ 5 ̓Πἰ11Ὸ ακίστας, 566 τὰ ἴῃ 

τὰσ τηιιαν! οοτγοοίοσ. ΝΘ ΠΡΕ τὰ σκέστασ ἴμοταΐ 

Κλέπτος)] Ατο. ὁπ. 

τὴς 1. 6. ΡΥΪΠΙΟ τὴν 

Κλώϊο9] Ῥυπεῖα ροίϊιι5 σοτγεοίοτ!β, 5ε4 δοσεπέυβ 

Π1. ΡΓ. 

1.5ε, ἵνιστα 

1γε, Ἰνισης 

Ῥγο π.9. ἴεβε, Κνιψ: Φωύφιον τὸ τοῦ κνιπόε" 
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ἡ Ὑ. ῬΟΥΒΟΠιι5. ᾿ΓΟΥβ5 αἱ 66], Ἐ δυἱάα ἱπίεοτ- 

ΡοΪαΐ Θαϊειβ, Ταπέμπι ἄε]6 τοῦ 

Ργοπ. 2. ἴερε, ἡλίθισφλύαβοσ (519) οπηπΐα πὶ. ΡΥ. 

ῬΠΠΊΟ 561}. ἡλιθιοφ. 

κοβαλεια ὈΪ5 5ῖη6 866. 

παιδία τ. ΡΓ. 

ἕπνωι. Ιῃ Πιυ]ι5 νοοῖὶβ δοσεπία ἰπάπηΐ Κορ, 

ψΙας Ρ. 110, 111. 209,10. Αοοοηΐ. οπι. Ρ. 626, 

10. 5εἀ ὦ σογγδοίου 

γεγονέναι) γε 5ἴαι1πὶ ΡτῸ λε 

Κρησέρα] ΔΑοο. οπι. 

Κρητίδαι)] Ατοο. οπι. 

ἴπ π. 83. ἴερε, ἐπι τὰς φ. 

[πὰ π. 6. αἰδξ. κηρύττει. 

παγγενεῖ 

Κροαίνω»ν} »ν ΡὈΓΪὰ5 ΘΧ διη. (ςογγεοίουβ ροί 5) 

1ωδ5ε, ὑψη. 

Κρουπέξαι] αἱ δχ επηοηά. υἱ νἱἀείυγ ; 5εἀ 6} 8- 

ἄξει, εἔ βίδξιη δεΐα 

Κτιλός ἢν. Ρυ. Κτῖλος σοσγ. 

πρεσβνων Ῥτίπιο ; ἃὉ δοάφπ), αἴ ρΡεΐο, 6ηι. 

κυάμων] ἀ οχ ο]υ54. εἴ. 

ἄρχοντας) ν ΘΧ 61]. 

Κύβεθρον) ε οχ 61}. πΊ. ΡΥ. 

-φόρητοι μΥῖΠ|0 

πέλεκυς] πέλυε ρτΐπιο, 1. 6. πέλυξ, 564 5ἐαἴϊ πὶ 6ἴη. 

Κύβηλι:] Αος. οπι. 

Κύθνιοι) ε ρυϊιβ παης ἀε]είαμη 

“Δἀ(ε, ἴῃ κύμονα ἀοσοηΐι5 σογγθοίογὶβ μοί 5 

Κύμινον] Ατα. οἱ. 
τι 

1μρε, πρω ἴδετε πη8. 0Ὀὶ ἰδίῃ αᾳυδδὶ ε, τὸ ταῦ 

οοπίϊησθηβ, ποη εβί δοσθηΐαβ υἵ Ρυΐαγαπ), 5εά 



Ῥδρ. Ἰίῃ. 

187, 8 

187,.. 7 
188, 9 
190, 18 
191, 22 
192, 3 
109. ὃ Ὁ. 

192, 17 

108. ἢ 

193, 

193, 8 

193, 13,14,18 
194, 2 
194, 8 

194, 8 

194, 17 
195, 2 

195, 14 πη. ῶ 
196, 29 

1960, 93 

106, ὅ 

090 

ΠΙΘτ5. ἀυοίυβ, σοπ ρθη! ἱπάθχ. Ὗοχ ἰρίϊυτ 

Ιερὶ Ροΐεβί πρώτον νοὶ πρῶτον. ῬἰπΆ} ον 145, 10. 

εἰ "ἄς! η: ΝΥ Ἢ κτησιφῶντρ ἴετο οοάεχ; 

1.6. τὶ εἴ Ὡ» Ιηῃ δὲς δι 10. εἴ κ εῖν οαὰ- 

ἄὰπι παθοπΐ ; υἱ νἹἀοραΐυν ἀκών 

συμπλακέντες 

Κυνείος (510) 

ἀκροποσθί,ας 

ἐρμαῖον τι. ΡΥ. ἕρμαιον ΟΟΥΙΓ. 

Ῥγο π. 8. ἴερε, ἐρρωμένος ῬτΪπιο 

Κυρριβάξεσθαι] ἀ εχ ε]υ84. 6π!. ῥΓΙῸ ει, υἵ Ραΐο 

“46, Θυΐπῃ 5ίαξα ἀἀπηπᾶν 5886 νἱἀ δία, φυϊσαῃ- 

411 ΒΡΓΑΒΟΙρ 51: 

Κύστιν] ι εΧ 61]. 

Ἐυγέροι (τ δε] υβάδθιι) 

ἔοικεν δὲν ρυΐπιο. Ταπι ἀγγειωδων 56. σα, 

ΒΘοΡεθαΐ Ῥοϊβοπιβ ἀγγειωδῶν 

πιτύο5] 510, 5684 δοοεπίι8. ροίϊι8 σοΙΓθοΐουίβ. 

γε δ43, 24. 646, 6 

Κυφ. 5ἴπε 80ο. ἴξι 

ἀνήθημα 

Ὀϊ5ῖ. φησίν" οὕτως ν. 

Κυψέλου] νυ ΡὈΥΪι5 ΕΧ 6η]. [ὈΥβᾶπ ΡΓῸ ἡ. 

καταδαπ.} ὃ ἴῃ ᾿ἰΐυγτὰ 

ἐγὼ] Δοο. ἀεϊεοίι5, 564 παβοῖο ἂμ οᾶϑὰ, Μοχ 

1, ὅ. ἀοοοῃέιβ ροίϊ5 ΘΟΥΓΘ οἴου 5 

Αἀ4ἀε, ῖὰ βή 

Λακωνικὸν} ὃ 6Χ 6. ΡΙῸ ὦ 

Κωλακρέται]ὔ ρέ οΧ 6ῃ!. 

Ατστῖο, οὐπὶ 800 οΥοσῈ οΟὨΐαβ8, δος ρυποίϊθ ἃ 



Ρδῴ. 

196, 
196, 
197, 

199, 

199, 

199, 

201, 

202, 
204, 
206, 
206, 
207, 
407, 

111. 

16 

19 

25 

Ἔα ἢ 

ΣῈ πὶ ὅ 
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οοΥ. ἀϊγαηηρίιι5 

Κωλέας τη. ΡΓ. 

Κωλύμη)] Αεε. οπ]. 

περιἀγωγῆς. ϑὶῖὶς παρέὲέσ. 818, 17. κατᾶἄντικρν 

921,12. ἐξάπ. 380, ὅ. Πῆν Α17, 8. ἜΤΕΙ ἰθιά. 

23. εἰσὲ. 450, 19. ἀνέλεϊν (5190) 473, ὅ. ἐπάνω 

(59) 544,18. ἐφ͵ἁρμόσει 566, 20. πολνάναλωτον 

(519) 5674, 2ὅ. ὑπεράνατ. εἰ ὑπερὰγ. 624, 7 εἴ 16, 

γιάς ρΡ. 124. 140. 141. 571. 578. 622. ὑπ᾽ ἀλλ. 

198, 22. κατὰ στήσομεν 391], 8. ἀπὸ τίμημα 589, 

29. πρὸσφατον (516) 627, 1. κατὰ πράξηται 649,1. 

αυᾶδβὶ 5] [πη|Ὸ εβὶ ἴρβυιῃ Ζ ὑποῖα!α ; φιοά οἢὰ- 

γταοίθυιιη σΘη.5 4 αϊππὶ ῃἴο 101 δ ΠυΠΊΘΤΟΒ 515- 

πᾶπάο8 Δ ΠΡ οαΐ οοάσχ, (6. ρα. Α Ρ. 273, 18. ΦΝ 

Ρ. 468, 7. ᾳφυοά δεείε φυλῶν Ἰδοίιιπ)) ογ ἀ! ἀουῖπὶ 

νάϊοτε δ΄. Νοία διΐθηι ΡΓῸ πρὸς οσουχηῖί Ρ. 337, 

4, 8350, 17. 423, 16. 

Αἀ{ε, Ξεὰ 101 εχ 6επὶ. ἔουβᾶπ 

Κωσος : ἀστράγαλως (516) 

Ργο π. 2. ἴερε, ἴπ Λάγανα, Ὑ φοτδοίου ἴῃ ἰΪ- 

ἴυγα. ῬΙϊι5 {158586 Λάγγανα ποίαϊ Ῥοτδβοη. Β. 

Βεϊπάε τὰ Δ. ΒΕ ΡΓΆ5Ο. ἃ ΘΟΥΓΘΟἴοΓα 

-Φομένην, 564 5ίαιϊπι ἔλοΐαπι - νων 

κατάρατος. 

Λάμιος:] Ἄσς. οπι. 

Λαμπροΐμων : λαμπροφόρων πι. ἈΓ. 

λαοζοὸς, εἴ ]. 18. ἀ66. Ομ {1 τ. ΡΓ. 

Γεσε, ῬοΥβΟΠ 5, ἔογβᾶμ σΟηβα]ἴο, αὐ να γα Δσσθη- 

ἴὰπη ποίατεξϊ ; νἱάβ ΑΡο ]οπὶὶ [μεχ. ἤοῃ. ἴῃ Νεῶν 

Ρ. 474. ϑεά 4υϊηιὶ σγανῖβ ΡΓῸ ΟἰΓΟῸΠιῆδχο ρμὰ5- 

51ὸὼ ἴῃ οοάϊεε οσουγγαΐ, οὐ ἀ 1556 νο] πὶ νεῶν. 
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Ργο πη. 2. ἰεσε, Λαρ, ινοι (1. 6. ρει Β'8. Οὐοττοο- 

ΟΥ̓ 56η16] ἀοσδηῃΐαπ ροϑιϊξ ἰῃ οι. 

Λαρκος 51π6 86α. 

ἀπετπάτουν (5ὶς) 

“Λατρίς Ρτΐαιο 

Λαχός: μ. 

Λεβερίς] Α-ςο. ἔοτβαῃ σοττοοίοτβ. Λεβηρις 8ἰπε 

66. 

1.ωΡε, Διμῶι α. Ηεας 
τ 

Α4{ε, Ν οτΩρε κρα 'π Ἀἀγτομεῖνρο ᾿ορὶἐ 5οτῖθᾶ κρατεῖ, 

ποη Κρατῖνος υἱ ἀεθεραΐῖ. [ηΐτὰ Ρ. 698, 17. κρα- 
μη 

τεῖν ἰΐα βουθιίυν, κρα. ΥὙἱάα Ρ. 692, 56. ΑΠῚὶ 

ΒΘΠΊΡΟΙ ΟΥ̓ΔΙΙΠΙ ΠΟΠΊ6 ἢ ΡΟΥΒΟ δα Γ ἰπ σοαΐοΕ, νοὶ 

ΟἸΏΠΙΡ 58. ̓Π 6 γ15, ν6] υἱτἰπ|ὰ συ] θὰ ΡΕΙ Θοτ- 

Ραπάϊυπι Ἔχργεββᾶ 

Ροϑέ δεισαια ἴῃ γΘΥδι15 πὸ ἀυδάτγιπι ἔογε Ε{{ξ, Βράᾶ- 

ἔϊαπι, εἴ ποία “ ἴῃ πιατρ. 
κ 

βαχικὰ (κ 5[δ(1) 

Λευκόπνγος : δήλους (510) 

Ρ] Ρ 4υοά ναϊεΐ νεὶ] ρ νε] ῥῶ 

Λημαῖι 5ϊπ6 ἃ66. 

Ληνος: τὸ ἐρίον ἴὰ πὶ Ληναιον : 

Δινον : πιοχ Ἰ. 83. λινὸν, 564 υἱτὰπι 80 ἰηϊῖο 86 - 

σοπίυβ, ἢ.1. Βεῖπαςδ 4. λινοι. 

φλυος αἱ Ραΐο ρΡτῖπιο ; βίας πι 6η]. 

ΔΛουσια 5ἷπη6 ἃςα. 

πλυντηρίδες 

Δούτριον] ΔΛοο: οἴῃ. 

Λυγός : πο νοὸοχ β6ΠΊ ΠΟΥ 5'π6 δοσθηΐι, ἃ 

τη αυϊάδην Ρτὶπια, Ρ. 292, 24. 299, ]---7, 

Νοία ὃ αὐάε, οἱ ποΐὰ 7 ἴῃ πιᾶγρ'. 
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συκῶν 
Τες 

ἐκτείνον (τες βίδα 11} 

γο τ. 1. ἴερε, ἰδ] απο, οὔ. Μα: τοῦτο---- 

Ὀερεβραΐϊ εἴροὸ ροΐϊι5 Ῥογβοῆυβ, Μά : ἀντὲ τοῦ οὗ 

μά. Μία: τοῦτο---“ τὰς ΔΡΟΙ]ΟΠΙ [μεχ. ἤοπη. 

Μάγαρον] Ασοα. οπΠι. 

Μάγνον] Ασοα. οἱ. 

Νοία 4. αἀάο, ποία , ἴῃ πιαῖσ., 

Ἑ τορίομο πόγαπι, σύλων δὲ ---τελ. ποῖα Λ 

Μαραγμα: μ. γ' 

ὁ] οὐ 

Τη [ῖβ ἀγθίαπα. πομλῖη!θι18, δ6ο. ΟΠ]. Πὶδὶ αυοὰ 

ἐπιμαστὸν εἶ μάστειραν. 

Τρ, ὅιῖς, εἴ ποία 7 ἴῃ πιᾶγσ. 

Μαύσωλος] Αοα. οπ]. 

Πι π. 5. ἱερὲ φυτενεται δἴπε ἀγο. 

Μαίας αἵ πουηϑι Ρτορτιῃ ῬοΟΓβοηι5, οἵ ῃ δια 

Κυίοτυβ. Ὑ γίοσ πὶ ροί 5 « ἔέπα φμαάαηι 

Α{4ε, μοϑῖ αἷστι ἴῃ ν Γβῖι5. Π 6 5} τ βρδίτυμα ; 

ἴῃ τηᾶγρ. ποία Λ 

προδίδοντας) ϑ8ῖς. Οδπβοῦ Ἐνδηρο)ϊὶογαμῃ ΚΙρΙ η- 

δἰληογιπ, (Βυίξ. ΟΥέ. Αρτ. 1794. Ρ. 363.) 1.6. 

Ῥοτιβοῦιβ, αἴ της ἀοσυϊ ΤῊ. ΚΙιάά ; ““ὙΥ θη δὲ 

βΒΆγ5 {Π1Ὲ 1 15 ρυΐ ον Ε᾽, ἀπά Ο ἴου Ε ἴὰ ΑΦΙΟΝ- 

ΤΑΙ δπὰ ΑΦΙΌΜΕΝ," [αφιοντε εἴ αφιομεν ῥτῸ 

αφεωνται εἴ αφιεμεν, ΚΙΡΙ. Ρ. χ1Π.1 ““Βε 15 πιῖ5- 

ἴακοη τ πὸ πηθὰπβ {15 [ῸΓ δὴ ΔΌβοϊ υΐθ ἝΤΌΓ, 

βίπο ἰΐ 15 ἃ νατοιβ τοαάϊησ, ἃπαὰ ΡΟΒ5Ι 0] ΠΙΔΥ 

θ6 τὶς. ΤΗα Ραγθατοῦβ ατεθκ8 οοἰπεά ἃ ΠΕΙῸ 

{πεπηε, ἀφιω,᾽" [516] ““ Ἰηβίεαα οὗ ἀφίημι. Ηεποα 

ΘΟΠῚ68 {πΠ6 ῥτείογιία ἤφιε, ὑν ἢ]ο ἢ ΟΟΟῺΓ5 ἔνος, 

Ματκ 1. 34, χὶ. 16᾽ Ραυΐο ἱρίτιιγ ἀπίς, ν, Με- 

θεὶς, ταβίϊτας ἀφέων. 



Ὁ πςᾺ 
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ἴμϑ (ἡ 5[αϊιπ) 

Μελεδωνοί] Ασα. ὁ]. 

ὀσπρέου 

Μελληδρυον 51π6 ἅ66. 

Μεμφειραν εἰ Μεμφθη 5ϊπ6 ἃςς. 

1,ρε, Ῥοίϊι5 νἀοίυτ 

γε 51π6 ποία 

Μέντοι] ε οαδτηὶ Ιαρϑβὰ τα ἀεἰογπηδίιπι, υἱ ὕτὸ 

νοὶ] εἴϊαπη ῥτὸ Ο, πἰϑὶ σδυέθ ᾿ΒΡΌΧουῖβ, ΔΟΟΙρΟΓα 

ῬΟΒ515 

Ι͂η Μεσομ. εἴ μεσοπ. ἃςο. ΟΠ]. 

Μετγάβολοι] Αεο. οΠ]. 

Μετγακέρας:] Αφδο. ΤΕΟΟΠΕΟΥ 5 

Ργο ἢ. δ. ἴοριο, δὲ ἕαντισσης τέρπαρδρον, οἱ ποΐᾶ 

7 ἴῃ πιᾶῦρ. ; 

1,5ε, ὠργιασμένως 

Μήκων] Δος. οΠ]. 

Μηλοβοτέα] ΔΛοεο. οῃι. 

Μή» Αοο: οἵ. 

Μήνιγξ] Ασα. οἴ. 

Μία λόγχμη, 564 ΠΙΟΧ 51Π6 Ὑ 

Μοισᾶν] Ασα. οπι. 

ΜονοπείραΞ:] Ασα. 011. 

Μορμουρίων (ες σομηρεηά. ἰΐὰ ἕξετε βουρίιπι, ν.) 

Τ' 50}}. τὰ σι ρΡΥα50. αἵ 6115 Ρ65 ρὲ Ν ἀποδίιγ 

ἀπὸ μουνυχείας ῥτΐπιο, αἱ νἀ οίιγ 

ὅπερ ἔνεστιν 

Ἀοεποηάα ογαΐ οοάϊοὶβ ἰοοίϊο κατάγελως, υἱ 

144,26. ΨΙάο ρ, 946, ὃ 

Μνυαχαλκή: : 564 ἐᾷ} δοάδῃη) ροϑβέ ν βία(ϊπι| ἱπβογέαμη 

ἀετρίδες} Τα ἢ). ὈΥ. 5664 ὈΥ5ΔΠ ΘΧ 6Π|, ὕΤῸ ἀστρίδες. 

μεμυκότος 
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λεέψωμοι] Ατςο. ὁπ. 

πεντηκοστύας] κον ῬΥΪΠΊΟ υἱ ν!ἀοίωγ, 564 στ Π). ΡΥ. 

Ναρᾶς] Ασα. οπι. 

γο π.1. ἰοσε, λαμβάννειν 

θουκιδίδης 

Νεαλῆς---Νεαλὴης 

τρισνεάτον (516) 

ἐανοῦ ρΡοίϊι5 

1.ρε, Νεολέα : νέων ἰάδπι ἰηξετρο]αἴοτ, ρτὸ Νέεο- 

λία (εἴ ἔογϑαῃ νεῶν) τηϑη 5 ̓υὶ πο 

Ιμρε ἀντάρτης" τύραννος" Μιὰς Οαηρίμπι, ν. ἀν- 

τάρτης, ἀπάφθ ἀϊδοϊπιι8 ἤθη ἀγίϊου! πὶ ΟΥγο 

ἀεθετὶ 

ἐνυφές 

ἴδε, ματόν : κ- ἴηι οὔ μα τὸν 

Νίβα] Α-οα. οπὶ. 

στοιχὸν] ΜΙάε ». 315, 4. 348, 8. 361,11. εἰ 20. 

ὉΠ] 1 1η { βίαϊιπι πλὰξ. 422, 20. 429 5: 06. 540. 604 

νοῦμμον] νούμμον ρατοχϑΐ, ἔογβᾶη γθοΐθ 

ἔγραφον 

γορυὴ 

ἱερόν ὁ πὰ. ΡΥ. ἴῃ 1{|. 

θεὰ ἜΣ (ἡ 5ίαιιπ) 

Κρατερὸς] Ατος. οὁΠ]. 

Νυμφόβα:] Ατο. οπι. 

1ω6ε, νῦν δη μεν ὅροισ βασ ἐπι θύρας ποθεν 

Ναμπο νἱάθο, ἀραώς 6856, ἷ. 6. ὦ ἴῃ ὦ πιαΐ. Μοχ 
25 νωταλαιν 51η6 ἃ00. 

ἥτρου 

Ξυλουχος, βαραθρον, Ξυλοχον, 5ἷπ6 ἅ66. 

Ξῦν (51.) 

Ξυνῶνα)] Αος. ΟΠ]. 

αὖῦ 
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ἔξεστι. 146 5υρτα Ρν. 688, Ταῖϊα απἰπαἀ νοτίοηἀα 

5ιηΐ, αἱ σοηβίεξ, Πρ θυ 6556 οἀϊίουὶ ΒΟΡΟΟ] 5 

ἑκμήνους, ΕΤΙρΡΙ 18. ἔκπλεθρον, ῥτουΐ γῈ8. ἔδσαῖ, 

γΓοϑί 66 

ΚΘ Π16 1] ποηθηάθη), 5ρὶ 5 ΔΡ ἤοο ϑοτῖρα ἴθ 

πηοῖὰ Ρυποίαᾷ ΘΟΠΙ Δ, νἱχ αὐ ἀπε σιδπίιγ. 

Ηἰςο Ὁδαξ εἰ ὁδοῦσιν. Μοχ Ὁδαξησμός ροιίυ9 ; 

σοί ὁδόντων. [ηΐτὰ 316, 5. Ὁδ. 

Ὀδιός 

ΑΔ άε, 364 85Ρ. ἃὉ 4]ῖο ροΐϊι5 

“Α4ἀἀε, νεὶ 'Οΐδια ρμοΐϊυ5 

Ιη ἰδχίι τθροπο Συμπόσιον, αυοιποάο οἰΐαΐ Ῥοτ- 

80η. 8 Μεά. 794. εἰ νἱάο ν». 61, 12. 439, 25. 

Ῥοιβοη. Οριβο. Ρ. 287. βῖνε ϑυϊά. ν. Ὡς 

Αἀάε, νεὶ Οἵητας 

Οἰκίαν ρτίπιο, αὐ νἱἀεδίαγ, οὐσία ε εχ πὶ). 968 

ε)υ5ά. υἱ ρυΐο 

τφάνης} ουὔσ 5ϊα{1π| πηι. ἴῃ ἡσ 

Ιη Οἰκοσ. ἃςο. 011. 

Οἱ. δὴ Οἱ. ἔδεγ ἱποθγίυμ : βοὴ 25 Οἱνέως 

Οἰνοπάφων (510) 

ἴος Ῥοί 8 

χωῤσ (519) 

Οἵος (510), εἴ Ρ. 513,15 

1ρὲ, ὅ51ῖ., νοὶ Οἷστός μοί; βιιρτὰ ᾿ΟἸἹστεύσας 

Οἷάγο ; πιοχ Οἱστροπλῆγα 

γεγραμμένοις 

Ὀϊδί. α. Ὀκλαδέας : δίφρος ὃν---αὐοὐ πηιίαπ πὶ 

ΠΟΙ οΓαΐ 

Ϊ1ωγΡε, 194. Β. Ηϑι. 184, 16. Βᾶ8. 

βέλτιον] ἰῃΐου ἃ εἴ τ πϑϑοῖο 4υἱά βίαί πὶ ἀ οἰ δέιιμ 

ἀττελέσβους 

ΡῬγο ΤῬυμπι ἔερὲ δεά 
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10 η.ὃ 1κρὲ 5ογὶθᾶπι αὐυδίμον ἰ[ἰΐοτὰβ Ἂἰδηγηδίυτι μη 

19 

(ρανιον ) Ρυμποία 

"Ολιγγοι] Ὄ 4η Ὅ η.]. 

19,20,21,26 '᾿Ὁλόλους ρίαμα μεῖ ἅ8Ρ. [ἢ τε] 8, 5Ρ. ἴπ- 
[3 {}}} 

τρέχωνι (810) 

Ολοφυρμός 

Ὀμαμαιτα)] ἃῃ Ὁ, ἡ. Ἰ. 

ὉΡΩΝΝ (μ 5[α{1π}} 

Ομ. ὈΪ5 βἰπε 83Ρ. 

Ὁμηρίται:} αἱ 5ίαϊϊπ| εχ 6π|. 564 Ρ1Ὸ 410, η. Ἰ. 

Ὁκμνῦναι, 5ε4 ὀμνύειν ροίϊιι5 48πΠι ὁ, 

ὍὉμ. εἰ 17 ροίϊι5 
νεὼν 

Ῥγο π. 1. ἰερε, τὸν ι. (νεὼν 5βίαϊ(1}} 

Ῥγο ἢ. 2. ἰερε, ῬΣΣ (μ 5(αι1η}} 

Ὀνήσασθαι) ἡ 5(αἴϊπι Ρτὸ εἰ 

Νοίω θ εἰ 5 ἐγαπβροπεπείω. 

Ιὴ ἀσγίϊο, ἤπε ἀδϑυμΐ ρυποία 

Νεβοῖο δῃ ὁρϑῖϑὲ ργαίϊιπι 818 ΠΠΌΠΟΓΙῸ, δωνα, 

Βάθοτο 6. 1. 6. - νη γε] -νὴν 

Ῥγο πη. 2. ἴερε, Ῥτο ἀποτιλῶσαν, ἀ ἰλμίυμ, 5ϊη6 

Ρυποίῖϊβ φυδ γί ου] πὶ οἰαιἀδηΐ, Ὑοβιι5 ἔδτα 

νϑοι5, εἴ ποίᾶ “' 1π ΠΊΔΓΡ.. 

1.6ε, Ῥατνὰ Ἰαουπᾶ, εἴ ποίὰ ΖΛ ἴῃ πηᾶΓΡ. 

Ῥγχγο π. 1. ἴερε, Δμία σόλωνος, ὁρ 5[αἰϊπ ἀοἰεία 
5 

Ῥγο ἢ. 4. ἰερε, δεσπότ, 1Ἰ. ε, δεσπότης. 

ὁμογαλάκτας (510) 
, 

ἐπὶ τὶ, 6. τὸν ; 564 5(αίίπι τῶν (σοιμρεπά.) 

βασιλέων 
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Αἀ4ε, Ρτο -ροι αἱ νἱἠ ἴυν 

ωἴκειτ] ὅ1ο. [μδρεὲ ωἰκεῖτ᾽ 

Ὁσήμεραι 
Ὀσταφ.---Ζεύς] [πτπᾶτρ. ποία Δ αι ρογίπεῖε 

ν᾽ ἀείατ δά 11. 6. κάρ᾽ ὦ χάρων 

κριθῶν] θ 5ἴαϊϊπι| ΡῖῸ τ 
Ῥγχγο π. 2. ἴερε, Οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἕν ὥν εἰ οὐδὲν ὧν ῥτίπιο, 

564 80 δοάεξπι (ἀοΐαπι Οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἔνων εἰ οὐδένων 

ἂν οὗ 
φτοῦ. 8. ἴοερε, πονεῖται : μάτην (ἰϑία 5[αξϊπ| ΞΌΡΤ.) 

ἐπὶ] Ατςα. οτ. 

Ῥγο η.1. ἴορε, Ἰϑθεβαπέ ρυποία ἴῃ ἀτίϊο. ἢἤπο. 

ΒοΠΊγοτβ5 γάουιβ. Νοία 7 ἴῃ πηᾶτρ. 

Οὔ μὴ δ᾽ 

δι] δε 516, φῃοπιοάο ρῥγοὸ δὲ Δ] 4ιοίϊα5 ; κὶς δ 

ΤῊΣ βῶρθ, υἱρ. 383, 22. δε δὲ εἰ δέ “«ΨΌὉ 

νἱ4ε α]οκ. δα Ῥίιαπ. 1628, Ἐπ)υδβ δὐυτουὶβ οχ- 

ΘΠ ρ͵α ᾿ηῇηϊία. Ρ]ιοΐῖ, Ρ. 329, 18. κατὰ θὲ (5ϊ6ε) 
ΕἾ ᾿ 

εἀ. Ηδρτπίαη. ΜΆ. 561}. κατάθε 1. 6. κατάθεον. 

Ρ- 470, 1. πτεὲρ Π|5. πτέραον οα. Ηδστπι. Ὑ᾽άς 

4560, 10. 499,21. εἴ ᾿πίτὰ ἀἀ 545,19 
δ 

ἱπποκλεί ἴον 

ἐπηρμένους, 564 ας 5ἴδίη) 

ἀντ᾿ ἰαπΐαπι 

“Αἀάε, Νιάε ρΡ. 366,1. 

Τὴ πηᾶσρῖηθο ἰδίοτιπι νῦν---εὔπολις, 5ΙρΉιΠ) “τ΄ πὶ. 

ΡΓ. 4ὺ0 50 ᾽πάς Ἰπά!οαίογ πονὰπὶ ἀγίϊο!πὶ ἴῃ 

το νϑϑα ογάϊτὶ. Ὑα] ἰριίυγ πονυπι ρᾶτᾶ- 

στρ πὶ ἤοτὶ ἃ} ὅτι δέ. 146 Ρ. 591, 24. Λά- 

ἀθηάὰ δα 136,8 
ν 

τὸ (ν 5[α(1η}) 
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Παιωνεῖον] Ἐοτβαπ ἴῃ ὦ, σογία ἴῃ εἰ, οἰγοῦπι- 

ἤσχιυιβ ἀοϊοίυσ ; πυποὸ ἃὉ δοάξπι ώ, εἱ ἔα Π1|οτ 

Νοία 7 ἰπ πιᾶσρ. ϑεᾷ ἴῃ Οδἰθαηὶ ἀτομεῖνρο δά 

1. 7. ρους πυ 1556 ΒΒΡΊΟΟΥ 
ά λτ 

1,56, παλαιά" ΠΠλάτω»] [ἃ π|5. παλςπά εχ 6]08- 

ἄεπι, αὐ νἱἀείυγ, οπιεπάἀαίίοπθ. Ἐν ργϊπιᾶ 5ουρ- 
-: ιν , τῇ ᾿ 

ἴατὰ τοϑίαΐϊ, παλιμας ἱ. 6. πάλινἀάν υἱ ρμυΐο. ἘκΙαπὶ 

Αἀ4ε, (είοταπι ἔοι !α. σοπ]θοοχαηΐ, ἀεἰεπάυτῃ 

ε586 αὐτηῖ. ϑεά αυῦπὶ πρὸς αὐτῇ δαθοαΐ ΤῚ- 

τηζοιι5, ὑηάδ βυιηϑὶὲ Ῥμοίϊα, ἰσσοπά απ ν᾽ ἀδίαγ, 

Ρτγοχίπιθ δὰ ΤΟυΡΙΪ πιθπίομπι, ἔκκλιτα' προσάντη" 

τὸ ἐναντίον τηῖ αἱρέσει πάθος ἐμποιοῦντα. Ἦοο 

πιοποπάιπι μυΐαν!, υἷα ἰρβᾶπι ΤΟῸΡΙΪ Ἰδθοίϊο- 

Π6Π), τὸ πρόσαντες τηΐ αἱρέσει, βῖηθ ἐναντίον, 

Ῥτορανὶ ῬοΟΥβοπι8 ἰοϑία ΚΙαάϊο πῃ Ροῦβ. Ορυϑο. 

Ρ. 576. 

πἰϑοχο" (Ὰ 5ἰδζπι) 

-ωδια οἵ δος υὐ ρμυΐο ἰπῖ1ο, 564 ο 5ίαξίη 15, 

Ργο πη. 1. ἴεριε, -ομεῖον τὰ. ΡΥ. Ναπο ὀμ εἴ 5ι- 

ΡΓὰ ποχὰῃ) εἰ Ρυποία "" ἱπάϊοαπίϊα δοοὶρίθη- 

ἄϊιπι 6586 ρτὸ ε. γ|Ι͵άς Ρούβοη. δὰ Οὐγϑ85. 1. 199. 

δ ἴηῃο οοἸ]αί οι πὶ Ρ. 534, εἱ ἁἀ ἀεπά. 604, 606. 

694. 
ν Ξ . χ 

Ὀϊκί. Ες. Πανός: σκῶλος" αἱ τηοχ Πανός: σκοποτ' 

Ῥυοη. 1. ἰορε, σκοπὸς ΘΟ. 1 Ῥ. Νέεπιρε ὅ ἴῃ ὃ 
βέαϊζϊπι πιαϊαίαπι εϑί, Ψο αϊξ εὐρὸ σκοπὸς μ. 

Μοχ ὁ πᾶν 

Πανώλης] ἃ δχ Ἂεπιοπά. ευβά, ἔογβδῃ ὑτο Ν 

Πάποι 

τρόπον τινὰ 6Χ 6πι. 564 ε]υ54. υἱ νἱἀείαν 
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387, 
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ἴῃ τινές, τι ἐχ ο)υβά. δι). 

παράχορδον)] Λεοεηΐ. ὁπ). (παρα ροῖ οομμροπά.) 

Παραλόγος- ἢϊς, 564 ρά ἴῃ νἱοϊη!8 

Βοος (α 5ίατ[1π|}) 

1ρε, ἥρῶος] ὅς, ἃ τη. ΡΥ. υἕ νἸἀείυγ. Ἐκᾶπε 

ΑἸ101, εἰ (4]}1ΟὉΓ, ἴπ δοσοπία νατὶὰΐ 53. Νοίαν! 

177, 8. 00] ηρῶες (516). γΙάε 182,8. 276,24 

πάλοι---οἶ καὶ ρΥἷπιο ; 564 5[{1πἢ ΜΒ: εἵ οἱ καὶ 

δραχμὴ] χ 6Χ 6] υ84. ἐπὶ. 

Ἐκεῖσε] Αςο. ομ. ῬΟΥΙΒΟΠΙ5, δὶ ἰδηΐὶ οϑέ π|ο- 

ΠΟΙ; οἵ }υποῖϊπι βου], πο ἐκεῖ σε υἱ Βεηΐ- 

Ιεΐα5 ἵπ Μεπαπά. 3. 99. ἀδοθρίιιβ ἃ ΟἸ]εγίοο [,Δ{1- 

ΠΆΠῚ γΘΥΒΙΟΠ6 ΠῚ ϑυϊ τ οἶαπὶ βοουΐο. δυηραίηθ 

Ὧη αἰν!4αἱ α. ποη ᾿Ἰᾳαεί. 

ψευδεγγραφεῖς 

1,66, βραίϊι μι, εἰ ποία Χ ἰῃ πιᾶγβ. 

μὲν ΡΥΪΠΙΟ 9011. 5684 5ία!! ΠῈ ΒΌΡΓ. 

Ῥγο π. 1. ἴερε, ὑποβῥνριόδι (η 5[{1π}} 

Αἀ(ε, (ἐστιν Ῥεῖ σοπιρεμά. 146 Ῥοΐβοῃ. ἃά 

Ατὶβί. δ. 1088) 

Αἀ4ε, εἰ δία ποιαὶι αυΐπᾳαθ ἔεγα {{{|,| 5ρᾶ- 

{1}. 

". ἢ Δ εἶο ἰδέ. ροϑδὲ ὃς 

Ργαῇρε, Παρύφωσ] ὅς 5ἰπθ Ρυποίϊ8. 

ὑπεροψίαι] ὑψ ρτίπιο, 5ει βίαεϊπ ὑπ 

146ε, λ. οὐδ᾽ 

1.Ρὲ, ἀναπεππαμένα 

Πάχεις 
δὸ 

συν, ἀυοά σομιρομάϊ! σοπὰδ ΠῸῺ ἈΠ} ] ἴῃ οοάΐοα 

οοοσιυ τ. 



Ῥᾶσ, [ἰπ. 

406, ὅ 

411, 1ὅ 
412, 18 
413, 10 
413, 18 
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α 

δέρμ, αφιοά νά]οῖα ροϑβϑβεΐ δέρματα, (ΒαΞῖ. (οπιηι, 

ῬΑ]. Ρ. 799) 5864 πυπαιᾶπι ἰΐα, φυοά 5οἶδπι, 

(αϊθδηυβ. ϑουιθὶ μα, μτα, ἷν, ἄς. ΓΎΡΑ Ρ- 

404, 83, Ρταίεγθα δέρμα βετναΐ ϑδιυιϊάα5. ΑἸϊοααυΐ 

ῬτΟΟΪ ν 8 ἰαρϑι8, αὐ ποὸχ Ρ. 406, 26. Τηΐτα Ρ. 

513,12. ἰερεὲ ὀρύγμασιν ε ϑυϊάα εἰ Ηεδγοβῖο. 

Ηδριοῦῖ οοάεχ ἀτοποίυρι, ἔνημ 

ἱππάρχων 

θράξ)] [(ὰ ᾿η5. πο θραξί 

ἄντι 5ῖπ6 86, τι ρᾶββ:"η ἴῃ ῬΥΘΡΟΒΙ ΓΠΙΟΠἾ 115 αι 5 

Ρτὸ ᾿δ᾽τὰ σοη] απραηξ νοὶ] αἰβ)αηρσαης ΠΡ τατὶὶ ; 

6. 5. 409, 6 ἐφάρματος 

Ῥτχσο ". 2. ἰερε, Πελι οἱ 5ὶς, ΠΠθυθ βραῖϊο ροβέ λι 

τοὶϊοῖο, εἴ οἐ ἴῃ τάβυτγα, υἱ νἱ δία, 564 δ) υϑάδιη, 

εἶς αροεηξιεηι 

Ἰφιγενεέαι) ἰ οχ 6) 54. 6). ἔογβϑα: ῥτῸ ἐ 

το ἢ. 5. ἰερὲ τρίματα. Ιηΐον Πα ργωσθ θη 8 

οΟἰ πηδῶ», λοι---αἰγένηι (ρΡ. 409, 19) εἰ Πξο, ἔχον 

--ὠἰριστοφάνης, εϑΐ ποίὰ “ ροβίουγι οί θι15 αὐ] 6 πὶ 

ἀρροϑβιία, 866, αὐ ϑιιβρίοου, βου 8 ἜυσοΥΘ, 4 πὶ 

ἴῃ Ρυϊοσίθιι5 σουγαρίαπ Αἰγένηε ποίατο νε]]οϑΐ, 

ΓρεὔΆρνηι α ϑυϊάα οἱ Λτοβοιιδοο ΑἰΒΘΠΘΙΥ͂!. 

Ρ- 3264, Β. Ηδξδο βου ρβεγᾶπι : ἤὰπο, υἵ ἴῃ τὸ ἴῃ- 

οοτΐα, πο πορδγῖ {Ππ4 βρη υπι ἃ τρίματα ροΓ- 

τποτο. Ὑ᾽άς δἀάεπάα δὰ ρμρ. 246, 8. 353, 8. 

Ῥείοσα ἰοθο 8'βπιπὶ γοΐοσ δὰ ὑπερέχεις ]. 11]. 
έ ἢ 

τ-φήν" δημοσθ, καὶ ὑπερίδ 

ῃ.2 εἶς ἴοτβαμ α. 

Περγασέα] π εχ ε]ιι54. ἐπι. 

Πέρί (5ϊο) 
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415, 
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ἐπ Ἄν} 
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17 πι 

708 

τόσαδε 

Τωρε, Ταπι τόνωι, αιδιηνὶβ τ πη ]6 [οτηαΐαπι, υἱἵ 

Ραϑϑίπι ἱπ μᾶς Ραγίε Ἵοαϊοῖβ, νἱχ ἃ Τὶ ἀϊδεγαῖ. 

Ιμερε ἰρίαν ὡς ῥζοὸ ὃς, εἴ νεγῖθ, δοάθηι αοοεπέι 

αἰφιιε πενήρης. Ουἱά δυΐεπι 50} ἰβίο πενή- 

ρης ἰαϊοαΐ, ἀοοουῖ νο]πι. Αῃ πεντήρης 

κ΄ 
1,56,1. 6. γυναι αυοά ρΡῖῸ τα παία ἰερὶ ρμοΐεϑβέ 

γυναικὸς, γυναικῶν, γυναικεῖα, ἅς. ῬΟοΒίγΟΠ. ΠῚ 

Ρτθίυϊουπι. Ὑιάς δ6,21. 65,17. 69, ὅ. 189,1. 

20ὅ, 4. 222, 8. 8512,.10 εἰ 16. 318, 8, 327,.8. 

412, 13. 597,21. 6δδ, 1ῶὃ. φυϊθὰβ 'π ἰοςἰβ ροῖ- 

ΒΟΙΙ ΙΓ νΟΧ 
α α ῶι 

πτδὲ τῶι (516) Νειηρε π τ βειρίυγυϑβ ογαΐ 

7πιπ. 5 ἴερε, ἤνάγω τρ. ἷ. 6. Περὶ κάτω (νεὶ Περι 

κάτω, ἀυοπιοάο ἴῃ ἱπιεδὶ βοἷεξΐ σοάοχ Ἠοπιεσῖ 

ΨΜεμείμ5, ὙἹ]οΐβοη. Ῥτο]ορ. Ρ. 11.) αυοά 

Περικονῆσαι] μ᾽ 6ΘΧ 6] υδάφπι ει. ΡΙῸ ρ. {π|Ὸ 

ἤὰπο νἱάθο, φυοά ΡΓῸ 5ιπιπᾶ τοῦ ῥῶ Ραγίθ 

εὐᾶϑα ΔΟΟΘΡΟΙΆΠῚ, ΠΊΘΙᾺ ἢ 6556 ἀδἰεοία πὶ πηθη- 

Ὀταμθ βοδ!ρεπάο ρογίογαίςο, αυτπὶ ἀεοἰογείυγ 

πδουϊα ἴῃ ρτοχίμηα ραρῖπα. ΝῸΠ (Δ ΠΊΘἢ ῬΓΟΥΙΒῚΒ 

᾿ἰφαθέ αἴγαπι ἰΠἸ|0 ν ἢ ρ 

ἔστι μοι 6Χ 6) 54. 61]. 

συμφορᾶς, 5016 πηϊ δοσδηΐαμπι ρογπιιξαϊίοπο ; αιοά 

ΤΏΟΠΘΟ Π6 415 δῃγχοπάείΐ, ΠΕεριπτώσει : συμφορᾶι. 

δυσχερές] ΜῸΧ 6Χ ε] υ84. 6. 
ά 

ὙΡΧ 
ε ε 

“Δ4(ε, ἱ. δ. περίστοιχον, αἴ πιοχ Πστωιον ᾿ πστυλον, 

οἱ αἷϊα ἴῃ νἱοὶη 5 
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Πέσκεων 
,΄ 

ε 

λ» 4υοὰ ναϊεΐ λέγει, λέγουσι, λέγεται, λέξις, ἄε. 

Ηΐπο ΕἸῸΓ Ρ. ὅ089, 9. Ατίου]υβ α ΤΊπο 

Βτηΐι5, ὉΡῚ ἰεβίς ΒΒ ΕΠΙΟ, ἰ. 6. Οἀρρετγοηΐε- 
ε 

τἶο, Π|5. αθεΐ λέγειν. ϑυρτίὰ μ. 368, 29. ἃ, 

564 ρῥΙεπε λέγεται 25. εἰ 527,11. Ηἰἴο πια]ῖπι λέ- 

γει οαπὶ ἈΌΒΏΚοηϊο, αἱ Ρ. 229,13. 0] ΡΙΈΠα τη8. 
ά 

λαμβ, 
γιάς ΒΌΔΒηΚοη. ποΐ. ἴῃ 5610]. Ρ]αΐ. ἱπ|τ. ὉΡῚ Ῥοτ- 

50Ππ85, “Ῥιὸ Πιτθὶς εἰ ΠΙτθεὺς Ιεσε Πιτθεῖς." 

Ηἰς ἰρίίυγ Ἰεσεθαί οἱ ΠΗ τθεῖς 

Νβοῖο Ὧη ποία Λ ἴῃ ᾿πᾶγσ. 
- .- 

]ρε, ἴοτϑαμ ΠΙΘΙῸ ΘΙΓΤΟΪΘ, οὐκ ὈΓῸ οὐκ 
Τα ἀἰκί. α. Ρ. 

Πλυντηρία 

Ποδέων 
σ 

βυσου 

Πολιούχοις] ιοὐ δχ 611. 

τῶν ὀπισθίων ποδῶν ε ἴῃ πε, ὀλυμπία--- γὰρ εἰς 
σπήλαιον 

ὑφ αυοά να]εΐ εἴ λόγοις. [Ιηΐτα δ06, 14, λό: 

κτησιῴφωντα 

σφόδραι, α εἴ ει ἀἸ5) αποί5, 1, 6. ᾳ. 

ποτὲ 564 Ὀ15 πότε 14, 160. 

Ιερε προστιθεν 5ἰπ6 866. δ ΡΓῸ 

1 ἀϊδί. α, εἰ Ῥ, Εογβαη οὐ 5. ἢ] ΒΠΟΙΟ ἴδγ 6 

Βοος. 663, Ιερεπάπηι, Ποτνιάδας Βάκχας: Εὐρι- 

πίδης᾽ «αὶ αὶ υἱ ὀχοϊἀοτῖί οχρ]οαίίο, εχ Ηθβυοῃῖο 

Ρείεπάα. Νοὴ οβϑβίαίΐ νοοιπὶ ροβί(ἷϊο ; νυἱάε 

Ρ- 968, 4. (Ευτρ. Απάτοιι. 1012, 4π6πὶ ἰοουπι 

4 Χ 



Ραμ. Ἰΐπ, 

ΔΔ47,., 8. ΔΩ 

448, 11] 

448, 25 
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ἴῃ Ἠδβυομῖο ν, Εὐπειχήπαγος ἀείοχιί Ῥοτβοηυϑ8,) 

Ἠχὼ πετραία οἱ Ῥέας πόντος τοίεγεπαἃ 508 ΊςοΥ 

αὐ ΚΞ. ἢν}. Ῥειβ. 390. Ῥγοιι. 896. 

1 ρὲ, ϑυρτὰ ἐ ἴῃ πραέως, ποίᾶ 

Πριμιγγιλίων 5'π6 ἃς. (ων σοηροπά.) 

διαφ, 

: Φ 

450, 13 εἱ 454,2 οὕτω (ἰΐὰ 5) ΠΠ0 ᾿τποάο 5ογιρειϑϑεί οὕτως, «. 
τ 

450, 19 υ. 4 
451, 15 π. 2 

454, 
457, 
459, 
460, 
469, 13 
462, 16 
463, 15 
467, 4 
468, 19 η. 3 

ὧι ὃ Οὺ ὧὦ 

468, 20 η. 4 

Βε4 ραβϑίπι οὕ τἀ πίυπι ροπϊΐ, ἱπίθγά απ ου 

τ 
ἔπ. εἶτα 

εἴς τῶν ἃῃ τῶ ὅ. εἰ ἰεσε, ἴῃ τῶν ἀηΐε φίλων 8ο- 

οϑηΐα8 ἰΐα ποίτ σ' δά μεϑὶζ, αὐ νϊἀδαίυν τ. 6. τῷ 

οἱ] ε οΧχ 6. ᾿πβθύιπηὶ 

ΠΠροπεπτωκότες ῬΥΪΠΊΟ ; 563] ρ6 110 δπιεπάδίυπι 

Προσέκοψεν} κ οχ ε)υϑά. ἐπι. 

καὶ 6Χ 6] υ546Π| 61]. 

περὶ τοῦ οΧ 6] υ54. 6πὶ. ΒιρΓᾶ50. 

οἵ δ᾽ 

Προσφερεῖς] εἴ εχ 6] υ84. 6Π). ΡΤῸ 400, π.]. 

ὀλίγον 5ἴατ᾽πι ΡΓῸ των 

]1ερε, ἥλιον ἰιϊο εἰ ρΡ. 5619, 10. ἃ. εἴ Ῥ. μετ 

βἰριαπ),, 46 πὸ νἱάβ Ῥοϊβοπυπι ἀρυὰ ΚΙαά. 
Ρ- 288. Θαἰδίοτάϊαπιη «ὦ Ηδβοά. ὙΜοορ. 709. 

Βυτροβίαιη αὐ Ευπιοη. 2. ϑιρτα Ρ. 192,20. 

ΡτῸ ἡλίον (ἰλίου ϑιι14.}]16ρ 6 ̓Απόλλωνος. Νεβοῖο 

ὯΠ Οροτῶ Ρτοίϊα πὶ 811 ΠΟ ΠοΓο ἥλιος εἴ σελήνη ΡΕΓ 

βῖσπα Ἔχ ρΥΪ πὶ ἴῃ Τοχῖοο Οδπηΐ. συρτὰ Ρ. 668, Ἑρμῆς 

πη Οαπίαρ. Νη. 8.15. (1) ἴῃ πιᾶτρ' Ααϊβίορὶι. Ρ]αὲ, 

1191. Ι͂ῃ αγροοῖ. ν. Θεμιστεύειν, ἡλίου ἰοΐ 

ΠΥ 5 βεσνδηΐ π|55. (δηΐ. 6]. 

βαθέν, 
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Πυκτίον] 1ίὰ α. 84 Πτυκτίον ὁοχ Ἡφβυοῆῖο οἵ 

ΕΠ γατιι πὰ 866 ῬΟΓΒΟΠπ8, αυοἃ ΤΟΡΟΠΟΗΔ ΠῚ 

ΤΠ Π 1} 

44{6:ε, 1. ε. ἔκφυσκ Ξοτὶρίαγυ5, 5ἰαι1π| 56 σου τίρε, 

ἐκφύσεις 
πε 

ἀποπτωκότα (πε 5[ῖ110}} 

΄ 

4 ε[ 12 ΠἊαυγαργος οἱ Πηυγων 5ἴη6 ἃ6ο. 

12,17, 234 Πύθου---Πυθῶδε---Πυθῶνος} [{ὰ Ῥοῖβ. Αοο. οἵη. 

19 

10 υ. 

1 

α. ἴεν 

ἔνθεν Ὀ15 5. ΡΠ), 5616] ρα πο 8 ἀδπηπαία πὶ 

αὐάε, Ἐ, ϑυῖάα οὐηοπάανι Ῥογύβομθ8. 864 τϑοίε 

Βεοκῖα5 δά Ατϊδίοριι. ΝΡ. 626. ἐκ τῶν πόλεων. 

ἀπὸ τῶν πόλεων Βεκκεὶ [μοχ. Ποῖ, Ρ. 292, Εῤν- 

10]. Ρ. 695, 45. 

“Α«ἀ4ε, (ας εοτηροπά.) 

Ὰ , ᾿ ΄ “, 

Ῥγὸ πη. 2 ἴερε, ἀλκαῖος ἐνιθρω εἴ 51 2165 ἃρίς 65 ἴῃ 

τηᾶτρ. ὉΡ] 501}, Δα! αΓιι5 ἐγαΐ νά χη} ἰθοἰἸοποῖηῃ 

ἄναιμος 

ἀρτάρχητ᾽ 

δὶ τόνδ᾽ (519) Αἱ ἱηϊἴο οἷόν τ νοϊθθαί} 

ἰερε, ρα, Ι. 6. εἴρηκεν οἱ Ηο5υ ΟΠ ἶτ5 οἱ ϑ]- 

ἀα5; αυοά σοηβυ!ο πλυιίαν: 556 πο ν᾽ ἀδέιγ Ρογ- 

80Π118 

Ῥητορηκὴ Ρῥτίηιο, 564 ἐκὴ υἱ νἀ δίυτ 5ἰαζίπι ἔλο- 

1). Τυμ 9 τὰς δικαστῶν, αἱ εἴ 492, 9, πολιστῶν 

ἰδιαν 5ῖπ6 866. αν ΡΕ6Γ σοπηροπεϊαμ). Ταυμι ἠγού- 

μενος, εἴ βιρτὰ ἰ. 3, ἡγεμὼν, ἱπίτα 5609, 12 ἦγε- 

μόνες 

ἀπειλητικόν.} Τία Ρ]επα π|8' ΝερῈ ἴῃ Ἀτοἢ6- 

ἴγρο δοπιρθηάϊιηι {6 40 τπηοῖο αἰχὶ πηᾶ]6 ἰηΐογ- 

ΡΓοίαΐιι5. οϑί βοῦθα 
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500, 

500, 
502, 
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8606, 

5606, 

509, 
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516, 
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παρ᾽ ἥβην 

τροφὴν 

ρ 

κάθαμα (ρ 5[α{1π}} 
[ω] 

Χ 5 

Σακοδερμίτης : σοφὰ (1. 6. ἐτής 5έαί πὶ πηυΐ. ἴῃ ἐτης) 

σαλα 5ἷπ6 860. 

ἴπηὸ Π1} Βἴο τπηυΐανξ, 56 πιδουαπι ἰπ ρτοοάεπία 

Ῥαρῖπα [0116 5, τη θι ὈΓΆ Πα πὰ ΘΟΥΓΙΡΙΐ, εἴ ᾿ἰζαγαὶ 

ΒΡεοίθμι Πἷο οῇδοιέ 

5010]. Του] οἴαπι5 δα ΠΙαά. Η. 185. ἃ ῬοΙβοπο 

ἐχοεγρίυβ ; Οἱ δ᾽ οὐ γιγνώσκοντες : Οὐχ οἱ αὐτοὶ 

γὰρ ἦσαν παρὰ πᾶσι [1Ἰἴὰ εἰ γεπείιβ ἀρυὰ ΥὙἸΠ]οὶ- 

50}. οἵ Γ,οἸ4. ἀρυὰ ΔΙ Καπθν.] τοῖς Ἕλλησι χα- 

ρακτῆρες" διάφορα δὲ καὶ τὰ τῶν στοιχείων ὀνο- 

μάτα' ὡς τὸ ξαν᾽ (βἰς) Καλλέστρατος δὲ ὁ Σάμιος 

ἐπὶ τῶν ΠΠπελοποννησιακῶν μετήνεγκε [510 βῖπε ταὖ- 

τὴν] τὴν γραμματικὴν, καὶ παρέδωκεν ᾿Αθηναίοις, 

ἐπὶ ἄρχοντος Εκλήτονυ, ὥς φησιν "Ἔφορος. 

Σαμφορας 5ἴπε 86. ἔπππ σέίγμα, αἴ Ῥοιβ8. Υἱάε 

Ῥ. 96], 2]- 

ἀγχιάλλην 

α 

δι 

μενδοθῆναι (ἰ5έα 5ἰαξιη)) 

τρυξῆνι (ῆ εχ 6] 84. 6π|.) 

ἀθείας (510) 

» 

Σεμαὶ (ν 5ία{1π}) 

1,μρε, ἴὰα πη πῶς οὖν οὐ σεμνὴν 
ί 

σφραγδα (ἰ 5({1π}} 

ἐκτετρημένη»} ἢ ῬΥΪ5 ἴῃ Πταγτὰ ἃ Ὡ,. ΡΓ. 

οὕτως (510) 
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516, 
517, 
517, 
520, 
521, 
521, 
522, 
523, 
525, 
527, 
530, 

533, 
534, 
534, 

694, 

535, 
535, 

536, 

537, 

537, 
538, 
538, 

1η. 

21: 39 

ΓΙ ΉΣ] 

12 

8 η.8 

3. πὶ ὦ 

13 

19 

ΦἘ πθ 

Ὁ π᾿ 5 

10 

15 εἰ 18 

20 

δ᾽ 

11,12 

Φ.9 ἢ. 8 

2 

Ἦ. ὦ 

κι. 1 

9 

1 

» 

ἘΞ 
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Σκαφειον, Σκαφιον, εἴ καταχ. 5ῖῃ68 Δοσθηίθι5 

ἤει σκ. ἀεἶε αοορεπέληι 

Σκαφίδα:] Ατοα. οἱ. 

1466, σκιάδιον, 564 δει 5. πὶ 

Πϊεί. ὃ, 

ἱερεῖα τη. ΡΥ. Νίαπο ἱέρεια ροΐϊι3 4υδπ ἱερεία 

Σκιροφορίων. [πὶ ἷ8 ρΡαϑϑβῖπι νατὶαΐ, ἔων, ἰὼν, ιῶν 

“«ἀε, τ ἴῃ ἰ τι. ΘΟΥΤ. 

ἴρε, Ὗὸοχ ἀτιμ. ἃ οοττεοίοτε δαἀαϊία 

Σμήρινθοι)] Αςο. οπι. 

ἴῃ μικ. εἴ εὐκατ. με εἴ εὖ Ρτῖπιο οηϊ. 564 5ίαϊϊπι 

ΒΌΡΓ. 

τὸ μ. 

Προαγωνι 51πη6 ἃς6. πὶ. ΡΓ. ἄ ΠΟΙΓ. 

[π π. ὃ. ἰερε, δράμασιν, εἰ αὐἰάε, Ῥτίτηο υἱ νἱἀείωτ, 

ΟΤΑΘΜΟΦΚ' ἐξέβαλε, εε 1 5ἰαζίπι ᾿ηϑεγίο ἑδοΐαπαι 

ΟΤΑΘΜΟΚ ἀ(βιο, [Ὁ ἴῃ Καὶ ρίαπε Ἵοαϊθβοθπέϊθ5.) 

ϑυρτα Ρ. 337,17."Ἁᾧ ὌΝΟΟΘΙΓΟὌΟΟΠΡΙΟΟ, 

αυοά κοσπριος ἰορογιπΐ Ὄχβουρίοτεβ. [ῖῃ Σταθ- 

μοῖς, Σταθμοὺς, Σταθμῶν, ἀοοοηξιβ ΠΟΙΓΘΟΙΟΙΪΒ, 

4] εἴ φλείοις πυιίαν! ἴη φλειοῖς 

75 ε, σογγθοΐου, 40] 561}. ΡΓῸ -νγες δοοὶρί μά τὴ 

πηοηδΐ 

Ιη Στάς δοσοπίῃβ σουγθοίου!β ΡΟἕ 8 

1,ερε, ρατίε οοαϊοῖβ ρεοοαΐυγ 

1.γὲε, Στεγανότερων, βεἀ ὦ ἴῃ ἃ ἴεγε πιυΐ. (.. 6. ἴῃ 

ὁ) Οπμηϊὰᾶ πὶ. ρΓγ. απ στερεότ. 

Στερκτικόν : ὅς. οὰπὶ ργσθάθηςθι5 οοπ)]υῃοία, 

5Βεα ρμροκίθα ρυιποί!5 ἀἸγοιηΐα 

Στερόπη ῬΥΪΠΊΟ 

ἐλλάνικος, οἱ 21. ἔρμιππος 

αὐἀάε, 564 ἀὐοοεμέιβ οοτγθοίου!β μοί 5 



Ρᾶρ. 

538, 
538, 
δ40, 

542, 
542, 

δ49ῶ, 

544, 
545, 

545, 

1ΐπ, 

19 

28 

22 

19. 8 

2.4... χ.. 

19 

ΘΑ, 25... 

Ὑ ϑὲ 
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Ιη ὧσ, σ εχ 6. 

σφιγξὶν ῬΥΪΠπιΟ ; ἃ ΘΟΓΓΘΟΐΟΤΟ ΡΟΐϊι5 πιὰ Ὁ τὰ 

1 α. 5εἀ ρτίπιο στεναγμὸς, εἴ ποβεῖο ἃη ΟΤΟ- 

ΝΑΧΑΙῚΙ 

444ε, 53ε4 ἀοοοηΐυβ σογγθοίουβ ροί!5 
λιτον 51η6 866. ἴ0Π| ΤῸ παῖδα, πέλα, δὶ δροσοηΐυβ 

οΟΙΓ οἴου 5. ΡΟ 15 

Ιη βύρσα, β εχ εἰη. 
“ον. χΧ 

Τωρὲ, ἴῃ δωροδοκῶν τηπΐ. ΘΟΙΓ. 

Ῥγίμηο εἱστοροφὰς, 5.4 ποχὺπὶ στ, σαπα ΘΥΆΒ8, 

[δοἰξ σ, ἀεἰηάε ο ἴῃ ποχυτη στ πιυΐαν!, αὖ ἢὰ πὸ 

βἰ( εἰσστροφὰς 

Στωΐδεν εἰ στοιδιν 1. 6. ---- ον, βῖπθ Δοσοηῖθυβ ; 

ποη δὲ, αὖ Ἰοροταπί οχβου!ρίογθβ, φυοιοῦύο Ῥακὶς 

Ρτὸ Ῥάκιν ς 

Τ16ε, Σοι ἴῃ Συ 

Ιη δὲ, δ 6Χ 6Π1. 

φυκοῦς ῬΥΓΪΠΟ 

ἐρουδέῃ ΡΙδμϊββίπηθ ; υηάθ, αυὰπὶ ἢ ἱ. 6. ἡ ὈΓῸ 

κ οεριββθηΐ, σοοσταρ απ) δυχογιπέ, οἱ δὲ Πάρ- 

γοπες Κρόνῳ. Απ Τμγαοαβ (Λυὶβϑίέ. Δ). 160) 

φομληαραπί 1 (μέγαν οὐτοσο Λιβύηι ἰπ λέμνῃ 

τηυΐαγαπξ Ρ. 662, 20. Οεἴογαπι ἰορε παριόντες. 

γιάς ἕρμαιον 

1,656, Ῥτῖτλο τὸν, ΠΌΠΟ δγᾶ80 ν», τοῦ (λοΐιτ, ἃ σΟΥΓ. 

αἱ νϊἀοίυγ 

συναλάγ. μτίπιο. 

Συμβουλους 5ῖπο ἃσο. 

συμμωρίται 

Συμφέρεται 

Συμψισθεί.] Ψ ἴῃ ΠΙυΓα 

αἰἰάε, ν σοτγοοίοτυιβ ν᾽ οίυγ 



Ρᾶσ. 

δ61, 

561, 

δ52, 

859, 

δδ8, 

δδ8, 

6657, 

557, 

δ58, 

560, 
560, 

560, 
561, 
56Ὶ, 
561, 
562, 
562, 

12 
13 
14,20 
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Συναυλισθείσης 

ἠθισμένον 

Συνέφηβος:] ᾧ εχ εἐπι. 

ἐξῆσδεκα 5ῖς, ἰοϊ᾿άθπι ᾿6γ5. 

συστροφή : σύγκλητος ἰΐὰ, ῬαΠΟΙΙ5 5115 5[4{]}Π| 

Δ Ἃ1{1|8 αα ἀγίϊοι]ο5. «ἐγ πθπάοβ ; αυοά ραΐεϊ ε 

ΒΘ 4 6 ΠΕ γΘΥ80, ἴΠ ΠΠΤΡΊΠΘ πὶ Ρτοιηϊποηΐα 

ἐκκλησία αὐτὴ Ργϊπιο. 

-μένουκ ἱ. 6. ουσ ρτοσυ ἀμ θῖο αἱ, αὐ 559,1 

Σύργαστρος εἴ Σύρφα] Αος. οπ!. Μοχ 17. βλε- 

πῶν τὴ. ΡΓ. 

11 οἱ 13 δημοιτ. '. 6. ο ἔαεϊ. εχ ω, εἴ πίε διὰ δὲ, 

15 
21, 25 

24 

Ἐν} 

18 

20 

1) τ 

19 η. 4 

᾿ἰἴογὰ ἐγαϑᾶ 

Σφῆλαι] φ εχ 6π}. βίδϊϊι ἔδοΐδ, ὑΤῸ τ 

Μομυϊ τοροποηήμπι αὑτοῖς. Ῥγῳίογοθα ποΐα, 

Σφισιν ἴῃ π|5. ἀοοθπία σᾶτογο, ἰάααα οοπϑυ]ίο αἱ 

ΟΡ᾿θοΥ ἔαοίαπι. Νοιίιβϑία Ὀτγδο ν]οσία ἀϊοὶέ 

στδηγπιαίϊοιδ, γΟΘ6ΠῚ, αἰ ηι ΤΟ ΘΒ ΙΟΓΘ5 δι] σφε- 

σιν Ῥτοπαποϊαθαηΐ, ἰπίθγ πὶ 6558 ΡΓῸ σφίσιν, 

'. 6. αὑτοῖς, ἱπίογαάἀ πὶ ΡτῸ σφοῖσιν, ἰ. 6. τοῖς ἑαυ- 

τῶν. Ἑδάρφῃιν αϊοία ρΡυΐα Ρ. δὅ9, 25. 0Ὁὶ] (απο 

8Ὧ06. βογναΐ π|8. 194, 24, κατὰ εἴ κᾶτα, 922,13 

εἰ 45. οἷος εἰ οἷος, Θ12, 20, τῶ εἰ τώ. Οοπιραγα 
νυν. ματα εἴ ων οἴῃ δια, Κηρεῖ Τὴ οὐ ΑΡρο]- 

Ἰοπῖο. Αἴϊης εβὲ Μελλήσας, ἀϊνογτβαῃ) ρυγεν, 

ἄς φὺο ῬΡούβοῃ. δὰ Ῥῃωη. 469, 

Σφιγανόν] Αδα. 01. 

15ε, ὑφ᾽ ἕν, 55, νχα'αργο 

Σχαστηρία] χ ἴῃ ᾿ϊΐατα ἃ π,. ΡΓ. 

Σχεδιάξει] [πἴογ α εἴ  ΠΠῖογὰ Ὄγᾶβ8, ἱ. 6. εαΐ ραΐο 

διαμάσσονται 

1,5ὲ, καὶ ἣ σχ. 404 ἔογβαῃ ἀεἴδηα! Ροββὶξ; νἱάς 

πὰ. Αὐοίοτιμι ἴῃ Παροιμέαι 



566, 
567, 
568, 

11 
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παιδιὰν ρτγΐπιο 

Ῥυΐπιο εὐκαιρὶ 510, εἴ ργρίεγοα Ἰἰΐοσγα, ἔουβὰῃ σ, 

ΡΙῸ 408 πΠῸ α, 6Χ 6] 1544. υἱ Ρυίο επιοπά. 

καὶ ἀντὶ οὐδαμῶς ἰαπίπαπη. (ΟΟΥΤῖρα ᾿στ(υγ ποίϑπι 

5.5.1 Ργοὸ ροβίβα ζερ, 6χ δηθπάαίϊομθ 

10,11 η. ὃ.1.ερὲῈ, Ἰῃ κεῖτο, ο 568 ]06 110 ξὰοΐππι, ὁχ αἱ οἰ θεέ, 

22 

20 

. » . 

Πεῖπάς μέσοισι δύο χρυσοταλαντοιᾳ (ἰ 6. -ἀντοιν) 

ΡΓΐπιο, πὰηο υἱ{ἰπ|ὰ αν: [δοΐα, ἃ πι. ΡΓ. 

αἵ ρυΐο 

τοῦ ἥμισυ] το ἥ. ῬΥΪΠΙΟ 

Απία ἀκρ. αἰΐογαμη ν, 5684 11π60}185 ἀδπηπαίτπη 

Ῥγο π. 2 εἱ 8. Ἰορε, 1 ΑΝΥΗΗΚΈΟ νεὶ ροΐίυς 

ΤῪΑΝΥΝΗΚΕΟ, 5εὰ ἰβίυά εἶνε Η εἶνε Ν [18 

11π6ῖ5 {γα ] οῖ5 ἀαπηπαίαπη, αὐ Μ νἱἀδαΐίυτ. 6- 

1πάς, τὴν αἀκην (510). Θυᾶτε 6οχ Δρο]οπῖο ἰερε 

Τανύηκες εἴ ἀκήν. 

Ταξιάρχος] ἕ ἴῃ ᾿ἰτυγὰ 

ἀχαιῶν 

ἔκτασις} τ 6 ΠΧ στ 5608]ρ6}}1ὸ ἔδοΐιπι 

ἀτρίδες 

Τέεθωται : τεθοίμηται. 

καρείαι, οἱ ἱπο. - 

ἀλικαρνασσου, εἰ δ80, 2. Τὺυπὶ ρΡΙπιο πολεμῶν 

τελμισος----τελμίσσον 

Ρχο . 2. ἴερε, ἀὐδράς, (σ ἔοτβδῃ πὶ. Ρτ.) 

Τ1μρ:, τ ἴῃ Ἰϊΐαγα, ΡΓῸ π υΐραυΐο; 

Ρτγο η. 7. ἴεσε, ὃ 50 1}06}}0 ἰδοΐαπι εχ ἄ γεὶ ὄ 

Ροίϊι5 

τιμωστι ΡΥΪπιο 

Τεράστεια 



Βα 1 πὲ} 

583, 11 π. ὅ 

584, 21 ἡ. 8 

584, 24 ἡ. 6 

δ8δ, 8 

δ85, 19 η. 2 

Ρλοί. 
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Τεραμνον, Τεραμων οἱ ἀτεραμων 5ϊη68 ἃςα. 

ἴερε, ἹΤερμέρεια 

ΑἋ464:-, ᾿. ες. κακοῖς. 

Τερποτράμις] Αςο. σοΙΓΘοίοΥ 5 

κιόνα 

ἡ γοῦν (510) ὈΪ8 δοτιρίαπι, 566 ὶ δ η}}. ἃ ΘΟΙΤ: 

ψῆφοι εἰσὶν] Νοβοῖο ἂἃπ ῥσϊπιο ψῆφος, οοτία εἰ 

ἴῃ ᾿ΐατα 

αὐτοτελεῖς} εἷς ἴῃ ᾿Πυγα 

5 

σύμβολον] μ ἴπ Πἰτιγὰ ; ἰὰπὶ γηγεν., εἴ κρω- 

βύλον εχ 6. σογγθοίουβ, ΡΥῸ κροβνλον 

Τ1ρὲ, α υἱ νἸἀείαυγ ἰπἰτἴο, ἢ πο 56 ]}ρ6}10 ἐἈοίαπι 

ιυ ἴετα 

γο γίερετ 

ΤΩ ρε, Τα πιᾶπι ὈΥΪπηᾶ, ΤΗΘΒΕΑ͂Ι: ὄστρεαι (δῖα; 

α εἴ ε αἰνιβὶπὶ βου! ρίϊ8, ΠΟ ΡΘΓ Ποχιιηὶ : ναϊθηΐ 

σιν ὄστρεᾳ; νἱάθδ συρτα Αἀάεμπά. δἀ 156, 18) 

Αοο. {γαηβίι!ξ ἴῃ Τή σοΥΓΘ οἴου, 

Τητθίς : θεία πρσ καὶ ἣ μρσ ἣ ἀδελφή. Ι5ἴα ποία 

δα δπὶ ΡΓΟΥβ.15, ἃία 6 δὰ 4υἃ ἀοϑίσπαίωγ ὡ. ὅ1.- 

Ρτὰᾶ ν. Πατρώων, ΡῖῸ ἷ ἐῤυδ τ᾿ Ἰεοΐαπ παρὰ πα- 

τρὸς περι. Τία ΔΙΙσ 1 ἴῃ ΘΟ ΠΟ] 115. Ὑ᾽ ποῖ ϊ5 αυΐ 

Του] εἴδη Ηοπιουΐ 6888 πατρός πον ῬΙῸ προσώ- 

που, πάτα θαΐ οΟἸΪπὶ ῬΟΓΒΟΠῈΒ ; ααϊ οἵ ἴῃ Ρ]αίοηα 

ἈερΡ. νπ. Ρ. 566, Ε. Ηϑι. πᾶσιν ἵλεώς τε καὶ 

πρᾶιος εἶναι προσποιεῖται Ἰερεπάιϊιπι τηοπεΐ (8 

Πη5. εἴ Βα5. 2. ρ. 463, 44,) ρτὸ πατρῶιος. 

ἀλεκτρυῶνες ῬΙΪΠ]Ο 

ἴρε, νείλεωι (ἃς. σοΥΙΓΘΟΐΟΥ 5) ἐππὶ κυβερνίτης 

ΠΣ ΠΩΣ 

ΑΥ 



Ρᾶρ. Ἰίη. 

δ8δ, 29. πη, 4 

δ87, 1 

589... 

589, 21] 

ὅ91, 4 

δὅ92, 2 

92, 1 

δ93, ὅ 

599, Ὡς 

δ94, 24 ῃ. 6 

δ96, 2 

97, 1 

597, 4 

δὅ07, 5 

δ98, 13 

602, 7 

602, 9 

602, 12 

602, 14 πῃ. 4 

602, 18 

603, 1 

603, 18 
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Τερσὶ ροδϑιπέ ὁ παῖς, ΕΥΡῸ οοΥγρε, δ᾽ αὐ οτῖϑ-, 

51πὶ αὖ αναπίάϊτιη], Τυπὶ 

ἴῃ ἠιτήσατο, ἠι ἴῃ ᾿ἰατα. ΤῸΠὶ σαρδεῖς ; 

στρωτὰς} ἴία, 564 ας. σογγεοίοτί5Β. ΙΔ Ψ Δ] ον, 

Οταίί. Ρ. 272. ! : 

πλήστην 

τῶν] τὸν ΡΥΪΠΊΟ 

πριαποδων ὈΥΪΠΊΟ 

Ργο πη. ]. ἴορε, ἴῃ ΤΙΓ ΓΑΒΑΡΙ, ΓΓ ἃ πιᾶπὰ 

Ρτὶπια, υἱ νἱἀείαν, 5684. ροϑὲ ᾿ἰΐαταπι. [ἰῖο ΤΊ 

νοὶ ΝΝ, 564 "ΠἸυὰ οτράο 

τὸ πεπυρωμένων (510) 

71,5, 561ὴ6] πιαΐ. ἴπ χω. 
ν» 

Αἀ4ε, τοαία ἴεοἰί σον 

ὑσπλήξ τι. ΡΥ. ἐπ." 

γο π.1. ἴερὲ, Ῥτίθιο ἐν. Οὐουγθοίου. ν θἴ850 

(ξοῖε ε᾿ (βῖς ἔξεσγθ) θὲ δϑίουϊβοι 9 ̓ἰπθὰ {γα)θοίιι5 

ἡπιπογαίθηι ἀὀδισπαΐ 

Ῥγο τ. 8. ἴερε, οὖν τι. ρΥ. ἀεἰπάςβ ἃ φουγ, ὦ ἴδο- 

ἴὰπὶ, δΧ αἱ ροίϊα5 φαᾶτι ἐχ οσ, εἴ ν αὐάϊξαπι ἴῃ 

᾿πτυτὰ 

διδυμοι ῥτίηιο ; 5664 5ίδξεϊπ οσ 

Τράσια τη. ΡΓ. 

Τριποδα λέβη : ἐν 

κύβοι μἴο ἈΡ [π|{10, 5οα ἴῃ β6η4. υ ἴδ. δχ 6ηϊ. 

ἃἴ Ρ͵ΓῸ 400, η.]. 

γὰρ 6δχ 6]. 

ἴκρε, ὁ κ. εἴτε 

Ργο η. ἴ. ἴερε, Τρὶς ἔξ βαλουσα (ϑβῖο; ρμεΐιο 

Τρίσεξ) ὅζο. υἱἵ πον. ατίϊο. 

τριτημόριον)] ἈΔῃηΐεδ ἡ ᾿ἸΠογὰ εγᾶβᾷ, ἔουϑδ τ 

ἐπὶ, 8604] ἐπεὶ 5ἰαἴϊηι 



ΡδΕ. 

603, 
604, 
604, 
604, 
θ0ὅ, 

607, 

607, 
608, 
608, 
608, 

610, 
ΘΙΙ, 
611, 
ΘΙ], 
612, 

619, 

613, 
614, 

614, 

719 

ἡ τοῦ εἴ ἡ γεν». ἴπππ| ἢ. ἈΓ. πόταμ (. 6. ων) 

ἀττίδι 

τριτοὺς 516 

αὐτὸν εἶναι 

Ῥτγο ἢ. 5. ἴἸορῈ, ἀμὴν αὐὶ ΠΠ6 018 ΡΘΓ ᾿πηαπ Φ 

ἀυοία, εἰ δοσεπίυβ βαηΐ σογγθοίοσί 5, εἵ α ροβί 11- 

ἴυτᾶπι ΡΓῸ ὦ. Αἰγαπιθητὶ ΘΟ]0Υ πιθἀϊοαπηῖπο πλι- 

ἰαίυ5 ἱπάπιχογαΐ τη αὐ ογθάθγοπι ῃΐσ 6888. γεῦβᾶ- 

πὶ τϑοθηΐθηι ἱπίεγροϊαΐογθηι, αυὶ 501Π1οοἱ ἀντι- 

φάνης ΔΡ ἀντιφῶν Ἔχρυΐδυπι τεάιιχίβϑεῖ, 564, 5ῶ- 

Ρἷμι5 ἰηβρεοίο Ἰοοο, ρίαπα νἱάθο ἰπιτἴο ἔυΐβθα ἀν- 

τιφω (υΐ Ρ. 402, 26. μαθεῖ πι5.) εἴ ἀντιφά 6856 

ΘΟΥΓΘΟΙΟΓΙ5 ἀπίϊ4 υἱ 
δέ 

οἱ ἱμάντες ὈΪ5. 50Γ, 56π|6} ἄδπη, ἢ εϊπάθ περι- 

ονται (δέ κίας η}}) 

εἶ Τρόφι, οἴῃ 'Τροχάξειν, εχ 6ῃ!. 6] υ84. 

Τροχίς πὶ. ρῃ. Τρόχις ΘΟΥΓ. 

1.ρὲε, ᾿ς ἔογβᾷῃ ΘΟΥΓ. 

ψηθυρίθει. εῖπας ἴῃ λαλει εἴ παρὸ, εἰ εἴ ὁ 

6Χ 61]. 

θόρυβος ὁ οχ δῃϊ. (Ὀγβᾶῃ ῥ͵Ὸ έ 

ὕψει) ε Ρτίπιο, 566 βἰδί!ηὶ εἰ 

ἴῃ Τυφ. ε 5ίατϊπι| ἐλ εἰαπι εχ ἡ 

λεβήριδος---χλεβηριδος---λέβηρις--τλεπηρις π]. ΡΓ. 

Τύχην] Ατίΐο. οαπε βιιρουίογα δοηζι5ιι5, 5ε4 ροβίθα 

Ῥυποίῖ5 αἸτθιζιι5 

Τῶν δυνατῶν τι: κελεύον γὰρ, 564 κελεὐοὐ ἔδοἶδ8ε 

νἱἀδίυν ΘΟΥΓ. 

Τῶωρα τι. ΡΥ. 

Νεβοῖο δὴ ρτίπιο Ὑάδαι, 56εἰ β' σογἰββίηια δϑΐ πὶ. 

ΡΝ: 

Ὑ9ό:] δος, οπι. 



Ρᾶσ. Ἰἴπ. 

616, 

616, 

616, 

616, 

616, 

617, 

617, 

620, 

620, 

621, 
621, 
6252, 
623, 

624, 
624, 
628, 

627, 

627, 

Θ΄. 

4 π.4 

γΡῈ τἘ 
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Τμρε, υἱδια νεὶ υΐδια ἔδοϊξ οοτί. 

Τ1μερε,τλοχ ὑήνων, Ὀϊ 5Ρ. σογγθοΐουβ, δοσθπίι5 

ΤῊΔΠΙ15 ὈΓΪΠΙδο, πὶ (Πού. Μοχ 17. Ὑηνῶν εχ 

Ὕνων [δοἰί οοττγοθοΐογ.) . 

1,ερε, θήνοις 

Ὕ 9] Αδςο. οἵ]. Μοχ ἐπιτελοῦμὲν (ϑ8ϊς, εν οὐπι- 

Ρεπα.) 

δες ἷ. 6. Φωδες π,. ΡΓ. 

τοῦ Δ. τὴ. ΡΓ. τὸὐ ΘΟΥΤ. 

Ὑλάστριαι] Αοδς. ΘΟΥΤ. 

ἐννοεῖν ῬυΪπ10, πιιπῸ μ᾽ 568}|ρ. πιιιΐ. ἱπ ν 

Ὑπασπιταί ρτῖπιο αἱ νιἀείαϊ, 564. τ βἴδίϊπι πχαΐ, 

ἴῃ στ ποχυϊῃ 

16ρὲε, Τλΐοτα, ρ, αἱ νἀ είυγ, 

διατείνεται] αἱ 6Χ ο] 84. 6]. 

Ὑπερθυρών] Αοο. οοττεοίοτἝ5 

φαυλου εἴ τιοχ φανλος Π|. ΡΓ. φαὕὔλου ΟοΙΤΘΟΐοΓ, 

564 φαυλος τοἸ!αυ 

ἀπολ.] Τία τι. ΡΓ. 564 ογβϑᾶπ εχ 6Π]. ΡΙῸ υπ. 

Ὑπετέθυπτο] θ 5[α{ϊπὶ ἔδοίιιπι ε τ 

ὑπόβαεθρος, 1. 6. ΡΥΠιΟ αρ, υΐ Ρυΐο 

Τὰ πι5. ς(ἽΠΠΟΔΕΞΗΙ νεὶ ὝὙ ΠΟΔΕξΞΗΟ, ἰΐὰ ὑεὶ 
ἴῃ Ο πυυΐαν!558 νι ἀθαίαῦ π]. ρτ. Νίδηι ρᾶββὶπι ἴῃ 

π|58. (ἈΡΊ4υ6 ἔεγα ἰῃ μὰς ρᾶγίο ῬΠΟΙ) 1 οὐ Ο πιᾶ- 

7υβοῦϊα πιοτὸ ρυποίο Αἰ εσιπΐ ; νἱάς Ρ. 538,16, 

Ῥυποίυπι βυρτὰ Η ποίαΐξ ρᾶτίεπι ᾿ἰΐοῦοα ῬΓῸ ΠῸΠ 

βουϊρία μα θοεπάδηι ; (ν]46 αὐάοπά. δὰ ρ. 536, δ.) 

4υοοῖτοα νό] αἱ βουῖθὰ Ἰοφθηά αι Ὑπόδεξις νεῖ 

Ὑποδέξεις. ΟΟἸ]α(15. ΑΡΡο]]οπϊο εἰ Ηδβυοΐο [ἰ- 

αυθθὶῖ Ἰεροπμάιϊιπι ν6] Ὑ ποδεξίη : ὑποδοχὴ, νοὶ] 

Ὑπόδεξις : ὑποδοχή. 

Ιῃ Ὑποδέξιος, Ὑποδέραια, Ὑποδερίδα εἰ Ὑποδέ- 

ρις (510) ἀοσομπέιπ σοΥγοοίου 5 
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628, 

629, 
629, 

629, 
632, 
633, 

634, 
634, 
6834, 

634, 
636, 
635, 
636, 
638, 
638, 
638, 

639, 
639, 
640, 
640, 
643, 
844, 

644, 

24 

18 ε16 

δ 

9 

25 

ΕἸ 

20 
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Εῤτϑὶ ποῆ πιϊΐαπι γοΐεγέ, πιά] ]θπὶ αἰβιϊηχὶβ56, 

Ἴωνες" οὕτως Ἡρόδοτος. ΥὙἹάε 516, 15. 

ἀντιπόν ῬτΪπιο 

Ὑπολόγον --- ὑπολόγον ----ὑπολογος 1. ΡΓ. Ὑπὸ 

λόγον ---- ὑπολόγον---ὑπόλογος οοτΓ. εἶπάς 7. 

συγγνώμη μὴ ο. 

1ωΡὲ, «έγοντες 

Μοάο ὑποῦλος, πιοάο ὑπουλος τη. ΡΓ. 

τρυβλία τι. ρτ-. 

Ὑσπλήξ τι. ΡΓ. 

Ὕρχαι----σσάκου:)] Ατος. ομ. 

1,5ε, ὑιων τὰ. ΡΓ. ὑζῶν (510) οοττεοίου, (ηἶβὶ ἄυο 

ἔὰαθγα Ὁ) ἢὰποὸ ἐ πιξ. ἴῃ ΠΟΧΌΠῚ εἰ ἃ ΓΘΟΘὨΙΟΓΘ, 

αἴ Ρυΐο 

Ι͂ρε, Ὑφαλοσφατής Π1. ΡΓ. 

Ὑφόλμιον] Ασα. οπι. 

Ὑφορμία] Αοο. δοΙΓ. 

χάρίεν (απῦο ἃςς. (οΓΓ.) 

Φάλλοι πηἸ. ΡΓ. 

Φάνα:] Αοο. σΟΙΓ. 

κυριων Ρτίπιο υἱὐ νἱἀδίυτ, ἀεῖπαά α ἐστρατηγικότων, 

δὶ κότων 5βίαϊϊπι ἔλοΐα πη 6 κων. 

ἡ Ροίϊι5 δβϑέ σογγβοίουβ 

πη Φάρκτεσθαι εἰ Φαρμακᾶς, ἃςο. (ΟΥ̓́Τ. 

ἴῃ φαρμακῶν, ἃς6. ΟΟΥΤ. 

ἐκτίνοντες, 564 5ἰαξϊπι εἰ 

Ιη φασὶ, α ἰαηΐαπι ΠΊ. ΡΥ. 

Φέλλεα 56 ; ἃςο. οοτγεοίογίβ, 4] Ρῥτίπιο ἔδοογαΐ 

Φελλέα. Μοχ ποσώς (ᾶςο. π|. ΡΥ.) 

ἐπεμψεθ (519) πὶ. ρὲ. Ρυίπιο ἔπεμψεθ᾽, ἀεἰπάς 

ἐπέμψεθ᾽ ἔξο!( σοΥΓΕΟΐΟΥ 
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μ ᾿ μα 
οἱμώγη (816) ἢ), ΡΥ. α Δ Α!Ἰἀ 1 οοττθοΐοσ, οἱμώγη 

ἀπαετᾶν 1. 6. ΡΓΠιΟ ἀπαντᾶν 

φΦ' 

γίνεται] ΓΙΝ τ᾿. ρῥσ. ἰβίιά ς, ἵ. 6. αε, 'π ε πε, 
5 

ΟΟΙ͂Γ. 

Ιη Φθεῖσθαι εἰ Φθεῖναι ἃςο. οἵη. 

Τρε, τλοχ καὶ ἃἀπίε τὰ, 7Ταπι ἴπ φιβαλέα, β εχ 

6}0584. ἐπι. ρῥτῸ ἃ υἱ ρΡυΐο 

“Α44ε, 5εἀ ἴῃ Φιλοπ. ἀοσοπέι5 οϑί οοτιθοίοτίβ. 

Φιλερισταί] ε 5[α11πΠ| 6Χ ὁ 
ἐλ 

1,ρε, μύστας ἐνευσῖνι (ἐλ. “οΥΓ.) 

φιλοθεωρηταί] ὦ ΘοΥΓΘΟΙΟΙΒ, ΡΙῸ ο. 

λι ὦ 

1.Ρε, πεφιππθαι, 1. 6. δπιοπθαίυη) πεφιλιππῶσ- 

θαι ρΓο πεφιππθαι. 

Α4{ε, 1Π|υἀ ὠ, ἰΐα 5Ξοτ!ρέμπι, “, υἱ ραβϑίπι δΐ, παπς 

ΠΉΪΗΪ νἱἀφίυγ 6856 οχ επιεπά. ρτῸ ἡ 1. 6. ν. Δῃ 

ΠΡ ΓΑΥ οΟ.]05 ἰγγθῖϊν! ργοχίπηπ ἐλεπτύνθαι 

Φιμοῖ (Αςο. οοττ.) ἀεοίπάς τ. Ργ. Φέμους---φιμος 

--φίμὸν (510) 

Ιπ ἀναμαλάττειν, μ᾿ φοττεοοίοτί5 ἴῃ ᾿υγὰ 

ϑ Ἵ 
1 ρε, τ ἙΟΥ̓ΓΕΟΙΟΥ, ΡΓΤῸ τ 

Τ,5ε, μῖῃ ̓ ἰΐατα, 6χ 6π}. ἤογβδιι τῇ. ΡΥ. Οὐ} 5 δογία 

εϑΐ λοχ ὁχ λογ 5.αϊπι Τὰ οσἔαπὶ 

Ῥυποία ἀϊτογεβθοβ σουγθοίουὶβ ἔσγβαπ 

ἔτοιμος 

Ψιλοδάπιδας---δάπιδας 

δρυπεπεῖς ΠῚ. ὈΓ. 

ἀττικ' ἵ. 6. κω 

μύρρινον 5ἴπ6 ἃ66. {ππ| παροιμίαι (586) 
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Ψώχωντες (516) 

ἰερε (ι σοττδοίου!β ροίϊιι5, οατία οχ 61.) 

εἶσ πὶ ἴλι]οσ 

τῶν θηλυκων 

στασιάξοντὰς (ας Πξοπιροπά.) 

τοκετου ἷ. 6, τκ (τωκ) 8οΥρίμιγιι8, 56 ΘΟ ΡΌΪ, 



ἀρ 

μκτ-0 ; 

Ε 

Ἀν 

τἰοβαοο δὲ μάγονβν φῆι 
 ΧΎΨΌἝΝΣ ζαρχᾷ 0. αν ΔΟΥ͂ν, τῆλῷ 

λει. Χο: ἀφ ἐς ΟΣ Σὰ 

μειζάς, «πῇ ἐκ δου. ἡγδυ μα τι 
δέ: ἣ ΕΟ Ν, ἰδαειδςν Γ 

ἄν, ιν 
“ ἵ 

τυ 

ὲῳ ἷ ρβε ωερ ἢ τ ουναῆῃρε 
Ἀ» 

οἷ ζω βς, "ων ἤν: 

μον: οὐνωνσνα ἤμην Ὁ 

Ἡβδα Ἀν ον ϑνρμινββ 
ὦ νΐοβοτ τλα ἀθασος 

πημο οσηδα Ἡνδν μοὶ ' 
Ἀσὰ. 9 Ἐξ νἀ ΣΌΝ 

στα ΤΑΝ πἤρνονν ἰὐύκλλι ᾿ 

φν ἢ ἣν ἀτὶ νϑσορυ θῖν 

δος Ὁ πὰ, 
ΐ «ζῃ ἐν ΝΡΑΝΜΚΑ ν΄ 

κεν ς ΤΥ ΑΜ ΗΝ 

ἧς ΣΝ ΩΝ ᾿ ; 

δ ω Ὧν δ πὴ " μον ᾿ 

Ὁ, γὲ Το Δ 
ἀδάιν ἃ: ψμνενδν νὴ , 
ἘΜ ἂν ἤΡΌΝΣς 

ἀν ἘἿΩ͂Ν ᾿Ἶν ᾿ὐτολ - πὰ» 



ΙΝΌΕΧ 

ΑΥΟΤΟΒΌΜ. 

Ν. Β. υμῃο [πάϊσεπὶ οοπίδοϊς 7 οῦππεβ ΑἸΡοσί, οοττεχὶς εἴ 

ἂυχὶῦ Ῥούβοηβ. ΑἸΡογεϊπα βρα ἀοἰονὶ υΐ σοηίγαχὶ; 4188 ν6͵Ὸ 

ρ86 Δ αἰ4ϊ, απὸ. ἃ Ἡδγπιᾶπμο οἷ 8}115. 5 Πη51, ὉΠΟἾἢ15 αυδάγαί!5 

[7 ᾿ποϊαἀ υπίατ, 

᾿ἈΓΆΑΚΛΥΤΟΣ ἐν τῷ περὶ Ὀλυμπίας: 194 Κυψελιδῶν ἀνάθημα. 

[᾿Αδηλοι: 19 Ἐσάλενυε 45 "ἔχει αὐτὸν δά Ζητεῖν, υδὶ 

ἔοτβαπ ἀθ]επάαπι τι, υἱ μηδὲ σὺ 5ἷῖ ἤΠηϊβ5 56 ΔΤ γε] 

᾿ηϊπαπὰ ἰοἰταπγείσὶ, 1846 Επτ, Ηεὶ. 15δ8. 323, 9 

Οἷος: ἀντὶ τοῦ 424 Περιττότης 494 Σᾶ: πε- 

ρισπ.] 

[Ηδχαπιεῖτὶ : 508 Σειρήν 591 Τό πατέρ᾽ 

[56 μασι ργονουθ δ} 65, 6 ΘΟ μι  οἷ5 Ρ] θυ τι6 Βα πε] : 356 Οὐδεὶς 

δυσώνης Οὐδεὶς κομήτης 3568 Οὐδὲν φρονεῖ Οὐδὲ 

τἀρχαῖον Οὐκ ἂν δύναιο Οὐκ ἂν φθανοίμην 360 

Οὐ παντὸς 439 Πόλλ᾽ οἶδ᾽ ἀλώπηξ. Ιοηὶ ΟΠϊο ἀκαΐ 

Ῥοιβοπιβ. Ὑιάς Ιοπΐβ νεῖβιβ ἂἀρυά ὑ]οκ. Ῥῆαη. 

1185, Ροΐβοῃ, Οραυβο, Ρ. 204 511 Σικελὸς ὀμφακί- 

Ρλοί. 42 
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Φεται 586 Τὴν γλαῦκα Τὴν ἐμὴν Τὴν χεῖρα 

612 Τῶν γὰρ ὑστάτων Τῶν ὄνων. ΤὙ164ε ἴπ Παροι- 

μίαι.} 

[5ογιρίοσ εοο]εβίαϑίϊοιβ, ἔογβαη Οτίροποβ, δά Θεπα5. 1]. 

21 ταβριοἴθηβ: δ48 Σύμβολα: σημεῖα. ἘΒεπίσπο ἴῃ- 

ἀϊοαν! ἀρυα αταθιιμ δα Ιτεπουμ 1. Ρ. 28. Υ, 5. Β. 

Ἐρίβοορυβ Βιβίο! θη 515. 

[Αθαμᾶνες: 603 Τριτογενής. 

[᾿Αθηναῖοι : 14 ᾿Ερκείον Διός 67 Ἠλύσιον 71 Ἡνίοχοι 

79 Θαλλοφόροι 92 Θητεύς 109 Ἱερὸν γάμον 

119 Ἴωνες, υἱ αυϊάεπι ἀἸδίϊπρο! Ηθυμδηπι15. 12] 

Καθάρσιον : ἔ. 203 Λάκκος : Α. 225 Λινόπται 

276 Μουνυχιών : καὶ 304 Νυμφεύτρια: ἡ σ. 395 

"Ὄμπην 340 Ὀξυθύμια: ὅσα 397 Παρθένοι: οἱ 

403 Πεδᾷά Πεδίν Πεδιά 485 Ῥέξαι 506 

Σεμναὶ θεαί 520 Σκιάς: ἀναδ. δ47 Συκοφαν-» 

τεῖν 584 Συνήγοροι: οὐ Συνήγοροι: ἐοίκ. 595 

Τοξόται. Μιάε 594 Τολοται γΙάε ἰηΐτα ᾿Αττικοί. 

[Οἱ παλαιοὶ ᾿Αθηναῖοι :- 288,1 Νανκραρίαάα 288, 3 Ναύ- 

κραροι 288, δ Νανκραρία 318 Οἰκέα.] 

[Θὲ περὲ τῶν ᾿Αθήνησι μηνῶν καὶ ἑορτῶν γράψαντες : 521] 

Σκιρόν : Σκιρά.] 

[οἱ ἀθληταί : 233 Λυγιδόμενος γιάς ἴῃ Παλαιστρ.] 

[Αἰγύπτιοι: 126 Καλάσειρις 186 Κυλλήστεις 3902 Νό- 

μος: ὃ κ. 8756 Παμύλη-.} 

ΑἸΙΔΙΑΝΟΣ: 617 Υἱῶσαι. 
[Αἰολεῖς : 94 Θρᾶκες ὅρια 3933 Ὁμολώϊος 408 Πέμπτα.] 

ΑΙΣΧΙΝΗΣ: 10 ᾿Αδιάφθορον 48, 9 Ἐωλοκρασία [8εα ἰδὲ 

ποη οἰϊαῖυν. 63 Ζηλοτυποῦν 82 Θέμενος 167 

Κιρραῖον 230 ΔΛοιδίας 319 Οἴκημα 346 
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Ὀρθῆς δὲ τῆς π. 421 Περίπολος : ̓Αρ. 460 

Προβολάς 469 Προστρύπαιον 568 Ταμύναι 

[Ε|ὰ5 πιεπίΐο 190 Κυρηβίων 697 Τραγικὸς πίθηκος. 

---- ὃ ῥήτωρ: θ45δ Φέρνην. 

----ἕ Ἀῷ᾿ἈἀἈπολογίᾳ: 10 Ἱκετηρία. 

Κατὰ Κτησιφῶντος : 58 ᾿Ηγεμονία δικαστηρίου 87,14 

Θεσμοθέται 90 Θεωρικά : χρήματα 113, 18 

Ἴσαι ψῆφοι 1659 Κεφάλαιον [182 Κτησιφῶν») 

247 Μαργίτης: Αἱ. 391 Ὁμηρεῦντας 380 Πα- 

ραβάλοιτο 381] Παραγγελία 403 Πατρῴων 468 

Προστρόπαιον 468 Πρυτάνεις. 

- --- Περὶ τῆς παραπρεσβείας : 300 Νέκαια 329 Ὁλοσχοίνων 

3564 Ὅτι ξένους 374 Παλέμβολον 462 Προσ- 

τασία 541 Στρατιὰ ἐν τοῖς. 

[βομίη. Ε. ἴ,.. ν. 860, 389 Ηδί. γΥ άς Εΐγηοὶ. Μ. ρ. 

752. ΒεκΚΚοε [μ6χ. Ἀμεῖ. Ρ. 308,7] 578,16 Τερθρεία. 

-- -- Κατὰ Τιμάρχου : 909 Ξηραλοιφεῖν: Αἰἕ. 466 Προφερεῖς 

660 Φιμοί. 

ΑἸΙΣΧΥΛΟΣ: 8 "Ἄδασμος δῶ Ζεῦγος 118 Ἰτηλον 188 
Κυντερώτατα 206 ΔΛαμπουρίς 228 ΔΛογγάσω 

246 Μαραθώνιον [δὶ πηοπηογαΐυγ, ποὴ οἰΐαίιν.} 247 

Μαριανδυνὸν 27ὅ Μόρον 286, 8 εἴ 17 Ναρᾶς 

τὲ Δέρκης 991 ᾿Ομάμαιτα 349 Ὅρον 383 

᾿Οστράκων 3561 Οὐρανιξέτω 427 Τ]εφρασμένος 

447 ἸΠρέψαι 4902 ύπες 497 Σάλα 527 

Σκώπευμα. 

-- ἕ ἾΙΑΑγαμέμνονι: 602 Τρὶς ἕξ. 

-- Δικτνουλκοῖς : 3914 "Ὄβρια καὶ ὀβρίκαλα. 

Εὐμενίσιν: 85 Εὐμενίδες. 

Θεωροῖς: 66 Ψο. [Ὑ]46 ἴπ ᾿Αριστοφάνης.] 

Κάρυξι, σατύροις : 477 Πυρσοκόρσου. (Υ|4ε Βεηί!. Ερ. 

δα ΜΙ. Ρ. 1δ.) 

Κρήσσαις : 4380 Πισσοκωνήτωι (146 Ηδπγοεῖι. ᾿π Κωνῆσαι.) 
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--ς-- Μυσοῖς: 8944 Ὀργεῶνες. 

Νεανέσκοις : 326 Ὀκτώπαν. 

--τ-τ “ Νιόβῃ : 8901 Νοβακκίξειν, εχ 6π. Βαλε. ἢ Ροΐδοπ. 

σεισμὸς τη5. ὕδὲὶ οἰηοηήαγ! ΠΗ Κοηΐϊα5, ΠῸ ἢ ἱπνθηξ; 

Τουϑᾶπ ἔπ δρ βίοα δὰ Ῥουβομαπι, ἦς φὰὰ Κιάάϊι8 ΡοΙ5. 

Ορυβεα. Ρ. χχχυΐ,. 

---- Ξαντρίαις : 826 Ὀκτώπουν 409 Πέμφιξ. 

-- Ο Ὀστολόγοι πιοπηοτδηΐυγ : 959 Ὀστολόγος. 

-- Πέρσαις: 258 Μέμφιδος. 

[Ρεῦβ. 390. υἱ νἸἀφέυγ] 78, Ἠχὼ π. 

-- Τροφοῖς : 47 “ἙΨιοῦσα. 

---- Φιλοκτήτῃ : 926 Ὀκόρνους. 

---- Ῥυχαγωγοῖς : 584 Σταθερόν. 

ΑἴσωποΣ: 20 Ἐς κόρακας [9556 Ὁ τὸν κῦσον. 864 [}ὲ Ιεσεῃ-. 

ἄππηι,---ὁ τὸν κυσὸν τρωθεὶς Ηἴδεις ὅπου μάλιστα τοῦ κρά- 

γους χρεία. Οαἴεα 50]]1οοΐ, ργωροβίεσο ἰοοὸ ἱπάποία, 

ΠΘΡυΪ]Οπ θη ἰβίθηι ἴῃ ἔπρα ἔεχεσαῖ. Θυο βρεεΐεΐ τρω- 

θεὶς Ραίο 1 σοπίογθητ Ἐπθαϊαπὶ ΑἸΠοπθὶ χ. Ρ. 449. 

Ἐς Θιορθῆθηι Ουπίσιμ ἀρυά [Δοτί. νἱ. 69.} 

[6 εο: 490 Ῥοδώπιδος ἀ. δ46 Συβαριτικοὶ λ.] 

[Ὁ λογοποιὸς (Αἴσωπος ἁἀάπιπέ ϑδυϊάαβ, ΖεποὈ 5, ΑΡο5- 

10110}59.) 245 Μᾶλλον Φρύξ.] 

[Αἱ ἀκέστριαι : 493 Ῥυτίσματα.7 

ΓΑΚΕΣΤΩΡ ὁ τραγῳδοποιὸς τιοιποταίαν: 496 Σάκας.] 

[Οἱ ἀλεῖπται : 309 Ξηραλοιφεῖν : Αἰ. 

ΆΑΛΔΈΞΙΣ : 90 Εὐημερία 117 Ἰσχυρίσκος 287 Ναυκληρεῖν 

299 Νήστης 960 Οὐλοκόμος 964 ᾿Οφθαλμὸν 

ἐπιβάλλειν 388 Παναρμόνιον 480 Πίσον 4869 

ἸΠροσέκοψεν: ἀ. 519 Σινωπῆσαι δ25 Σκυθαίνας 

δῶ Σπουδάϑω 540 Στόλον 048 Φιλιππέδης 

649 Φιλοτησία : Δ, 656 Ψυχικός. 

.---- ᾿Ατθίδι; 344,23 Μᾶλλον μᾶλλον. 
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-- Γαλατείᾳ : 302 Νομικόν. 

- Ὀλυνθίᾳ : Εὐημερία. 

Παλλακῇ : 594 Τοναίαν. 

- Πεξονίκῃ : 245 Μᾶλλον μᾶλλον. 

[Οἱ ἁλιεῖς : 178 Κρησέρα. 

᾿ΑΛΚΑΙ͂ΟΣ: 856 Θεράπναι 264 Μετρῆσαι 431] Πιτάνη 
εἰμί 8582 Τετύφωμαι. 

-- [ὁ κωμικός : 9, 25 ᾿Αδηφάγοι.] 

------- Ἱερῷ γάμῳ : 479 Πῶλοι. 

- ἐν τῇ Κωμῳδοτραγῳδίᾳ 9, 17 ᾿Αδηφάγοι τριήρεις. 

---- ὁ λυρικός : 7 "Αγωνος. 

----- ἐν η : 525 Σκυθικαί. 

ἈΛΚΜΑΝ : 348 Ὄρνις 6684 Ψιλεύς. 

᾿ἈΜΕΙΨΙαΑΣ : 270 Μιλτωρυχια δ25 Σκότος. 

᾿ΑΜΜΏΝΙΟΣ 23 Ἐσχάρα: ἐσχ. 
"ἌΜΦΙΣ ἘἘρίθοις : 291 Νεανισκεύεται. 

ἈΝΑΚΡΕΩΝ : 16 Ἑρμάν. 
ἐν γ΄: 570 Ταντάλου τάλαντα. 

᾿ΑΝΑΞΑΝΔΡΊΔΗΣ : 293 Νέκταρεον, δἰ5΄ 672 Τάχα: ἀ. 

᾿ΑΝΑΞΙΛΑΣ: 6048 Φιλοδεσποτεύομαι. 

----Ὥὦῥὐραις: 245 Μᾶλλον μᾶλλον. 

᾿ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ Φιλιππικῷ : 326 ὦ κάτωθεν νόμος. 

-- Φιλιππικῶν α' : 406 Πεξέταιροι. 

--- τῶν περὶ Φίλιππον δ΄ : 249 Μάστηρα. 

᾿ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ: 96 Ἐτγαιρία 229 ΔΛογισταὶ καὶ 

Νεώρια. 

Συμβουλευτικῷ : 288 Ναυκρατίαν. 

᾿ΑΝΔΡΟΤΙΏΝ : δδ2 Συγγραφεῖς. 

297 
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--- ς᾿ ᾿Ατθίδος : 297 Νέωσι. 

ἌΝΔΡΩΝ Τρίποδι: 498 Σαμίων ὁ ὃ. 

᾿ἈΑΝΤΑΓΌΟΡΑΣ: 204 Λακκόπεδον. 

᾿ΑΝΤΙίΜΑΧΟΣ : 477 Πυρσολόφο: 533, 34 Σταθερόν. 
-- Θηβαΐδι : 354 "Οστριμα. 

Λυδῇ : 3944 Ὀργεῶνες. 

᾿ΑΝΤΙΣΘΕΝΗΣ: 361 Οὐροδόκην. 

ἈΝΤΙΦΑΝΗΣ : 183 Κύδαροι 552 Συνέλκειν τὰς ὀφρῦς 

6024 Ὑπέρχολος γενόμενος. 

--- ᾿Αγροίκοις : 480 Ῥαγδαίου. 

----- -Αλιενομένῃ : 848 Ὁρμιάν. 

Βουσίριδι: 806 Νωταλεύματα. [Ὑ|4ε6 Ῥοῖδοη. Ααν. Ρ. 

51. δά ΑτΠεη. 1. Ρ. 29. Ὁ.] 

-- Εὐθυδίκῳ : 808 Ξενιτευομένους, υδὶ πι5. ἀριστοφάνης εὐδί- 

κωι. ιάε Ηαγροοχαί. 

Εὐπλοίᾳ : 312 Ξυστίς : γ. 

---- Παροιμιαθομένῳ 8ῖνε Παροιμιαθομένοις : 539 Στίμην. 

----- ὁ νέωτερος ἐν τῷ Περὶ τῶν ἑταιρῶν: 286 Νανγνίον. Ψιάε 

Τοπϑίαμι ϑουρί. Ηἰβί. ῬΒΠ. 1. 6. Ρ.. 94. 

᾿ΑΝΤΙΦΩ͂Ν: 8 ᾿Αδέητος 15 Ἕρμαάν 338 ἘΕῤθύωρον 87 

Εὐοφθάλμως 69 Ἡμιολεασμός 402 Πατρώων 

468 ΠΡροσφορά 617 Σκάφιον : ἔστιν 8ὅδ4 Συνή- 

γοροι: ἐοικ. 574 Τελεσθῆναι 590 Τίέμιν 605 

Τρίτωι καὶ τετάρτωι ἔτει, υδὶ ᾿Αν»ντιφάνης ϑυ]4α85. [ϑ΄πο 

δυοίοτο, Απέϊαίε. ΒεΕΚΚοῖ Ρ. 114] δὅ4δ Φηλώματα. 

------ ἐν τῇ Πρὸς Δημοσθένην γραφῇ : 158 Κελέοντες : κ- 

---- ἐν τῇ Πρὸς τὴν Καλλίου ἔνδειξιν ἀπολογίᾳ : 276 Μοιροδοκῆ- 

σαι. 

------ Περὶ τῆς μεταστάσεως : ὅ9δ Στασιώτης, [15,7] “δὲ ὡς ΡΤῸ 

ὁ τη5. ΗἨαγροοῖαί. Τυϊη. ΟΟ]}. ογδοῆ. 

---- Πρὸς Νικοκλέα : 637 Στεφανηφόρος. 
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--- Περὶ τῆς ὁμονοίας : 81 Θεαιδέστατον 108 Ἵνα 519 

Σκίαποδες. 

ὁ παλαιότατος τῶν ῥητόρων ἐν ΤΠροοιμίοις καὶ ἐπιλόγοις : 278 

Μοχθηρός. 

᾿ΑΠΕΛΛΑᾺΑ͂Σ ὁ Ποντικός : 196 Κυψελιδῶν ἀνάθημα 490 Ῥο- 

δώπιδος ἀνάθημα. 

᾿ἈΑΠΙίωΝ: 5. ’Αάπτους 531 Σπιλάδες 5569 Σφάραγον 

601 Τρίγληνα. 

᾿ΑΠΟΛΛΟδΔΩΡΟΣ: 1927 Καλλιγένειαν 189 Κύρβεις : τοὺς 

190 Κύρβεις: τ. ἀ. 208 Λαρινοὶ βόες 2685 Μέ- 

λασμα 408 Πέλικαν 488 Ῥαξαι [556 Συν- 

τύχημα, θὲ ἀπόλλων 15. ᾿Απολλώνεος ΘΟ οἷ ΑἸΡοῚ- 

{05.} 671 Ταυροπόλον. 

-- -- ἐν τ΄ περὶ Ἐπιχάρμου : 131]. Καρδιώττειν. 

-- - Περὶ τῶν ἑταιρῶν: 286 Ναννίον. 

- - Περὶ τῶν ᾿Αθήνησιν ἑταιρῶν : 699, Φανοστράτη. 

ἐν τοῖς Περὶ θεῶν : 2538 Μειαγωγός. 

---- Οἰείοτ : Υἱάς ΑἹΡεσέ, δά. Ηδβυοῖ. ν. Σκιαγρ. ῬΡουβοηιιδ,) 

619. Σκιαγράφος. 

---- Καρύστιος ᾿Αποκαρτεροῦσι: 5382. Σπουδάξω. 

᾿ΑΠΟΛΛΟΦΆΑΝΗΣ : 624 Ὑπεγέθυπτο 646 Φιβαλέω». 
---- Κρησί: 28] Μυσικάρφης. 

ΓΑΠΟΛΛΩΝ : γἱάε ᾿Απολλόδωρος. 

᾿ΑΠΟΛΛΏΩνιΟΣσΣ : 615 Ὑδροφορία. 

(ΑΡοἸ]οπὶι5) ὁ τοῦ ᾿Αρχιβίου: 260 Μετα. 

᾿ΑΡΑΡήςσ: 47 Ἐωθώ-. 
Καμπυλίωνε (ἀρυά Αἰδεη. 1. Ρ. 47. Ὁ. 11. 86. Ὁ. ΤΙ. 

106. Ε.): 306 Νωταλεύματα. 

[Αργεῖοι: 10 ᾿Αδηφάγοι 245 Μαμμᾶν.] 

[Ἢ ἀριθμητική: 421 Περισσά.] 
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᾿ἈΑΡΙΣΤΑΓΌΡΑΣ: 107 Ἰμάντας. 

᾿ἈΡΙΣΤΑΡΧΟΣ: 62 Ἦ δ᾽ ὅδ 281 Μυσικάρφης 338 
Ὄνου πόκαι 940 ᾿Οξυθύμια: Ὑ. 446 Πράμνειος 

οἶνος 5610 Σησαμῆν 572 Ταχυβάμονας. ΜιάΘ 

ἴῃ ᾿Αριστοτέλης. 

Οἱ περὶ ᾿Αρίσταρχον : 200 Λαβέ. 

᾿ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ: 20 Ἐς κόρακας. 

-τ--- ὁ ῥήτωρ (ΠΠ]. Ρ. 298,ΞΞ11. 143, 11. Ατϊβίοί, Φυσ. ᾿Ακροασ. 

ΠΙ. 9. [ΞΞ6. ». 57,10. 5.1.1 5 πιρ]16. ἴῃ Ῥῇἢγ5. ᾿Υ͂. 

Ρ.- 165. ". 7 ἔ. Ιογβοη.): 224. Λίνον λίνῳ συνάπτεις. 

ΓΒ ΠΩρ ΠΟ. νουθὰ βαπί, ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος φιλονεικῶν δεῖ- 

ξαι τοῦ ἸΪλάτωνος δόξαν εἶναι, τὴν λέγουσαν χρόνον εἶναι 

τὴν τοῦ οὐρανοῦ φορὰν, πρῶτον μὲν τὸν Εὔδημον μαρτύ- 

ρεται λέγοντα, ἠκολούθησε δὲ καὶ Πλάτων τῇ λέξει ταύτῃ 

καὶ μάλα ἀτόπως" πρὶν γὰρ οὐρανὸν γενέσθαι φησὶν κίνη- 

σιν εἶναι ἄτακτον" οὐ λίνον δὴ λίνῳ συνάπτει, εἴπερ πᾶσα 

κίνησις ἐν χρόνῳ. 

(Αὐ]β61465) : 361 Ὅσα μὴ ἀπῆν. 

᾿ΑΡΙΣΤύΟΔΗΜΟΣ [1π τοῖς τὰ Θηβαϊκὰ γεγραφηκόσιν τηϑτηογαίυ }]: 

δ82 Τευμησία. [Υ14ε ἴῃ ᾿Αριστοφάνης σγαπιηιαΐίοιι. 

᾿ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ͂Σ ἐν τῷ Περὶ γιγάντων: 271 Μίνθα. 

᾿ἈΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ: 528 Σκολιόν. 
--.- ἐν α' Περὶ τραγικῆς ὀρχήσεως: 508 Σηκιννίς δ11 Σέ- 

κιννις. 

᾿ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: 20 Ἐς κόρακας 20 Ἔσμα 46 Ἐχῖ- 

γος: ἄ. 98. Ζεῦξις. ““ϑυβρεοοί." ογϑβοῃ. ἄριστος 

εχ Ηαγροοτζαί. π|8. ἰοσεπάμπι ἀοοεί Βαβίϊι5 Ερ. Οπί. 

Ρ. 194. 177 Κραῦρον 191. Κυσολάκων [υδὲ 

᾿Αρίσταρχος Βυμηκεη. δα Ηρϑυο.}] 1938 Κύτταρος 

[3εἀ νἱάς ἰηΐτα, Ατιϑίορα. Ῥα0..1] 228 ΛΑίθος 232 



799 

Δόχοι 248 Μασσαλία 284 Μωρῶ, 286 Να- 

νός 288 Ναυκραρία 996 ἴΟνος : τὸ 407 

ΠΠελάται : οἱ μ. 420 Περίπολος : ̓Αρ. δθ608 Τα- 

μίαι, ὈΪ5 576 Ὑενέδιος ἕυν. 94 Τὸ Μηλιακὸν 

πλοῖον Θ0δ Τριττύς: τὸ 653 Φόξινος. 

Ώεεο: 1ὅ ἙἭ, μείας [644 Φέρειν. Πεγηιαπη. δὰ 15 

8115 ἃ ΡΠ Π]ΟΒΟΡἢΟ 6556 νἹἀθίμγ ; ΤὈγβαῃ οἰ 5515 ρυἴρο- 

ἰὰ5 ἀ6 ᾳὺυό Ὠϊοάοτν. χῖχ. 68.1 

ἐν Διδασκαλίαις : 338 ἤΟνον σκιά. 

ἔν τινι τῶν πρὸς Φίλιππον ᾿Επιστολῶν: 9384 Ὅτι ξένους. 

ἐν τοῖς Περὶ Ξώων: 159 Κεστρεῖς ΠΥ. 1.1 288 

Μύστις (ἀρᾷ Αἰδεπ. ΨΠη. Ρ. 928. Ὁ. Ῥουϑ8.) 

ἐν δ΄ Ζώων ἱστορίας : 175 Κοβαλεία. 

[Ατιϑὲ. Η. Α.ὕ ΥἹ. 24. Ρ. 194. Ξ'ν10. υἱὐ ν]ἀείιγ} 108 Ἶννος. 

ὁ φιλόσοφος ἐν Ἤθικοῖς : [1Π. 7. ». 10, 5. 5.1».1 269 Μία 

χελιδών. 

ἐν τῇ Πολιτείᾳ: 399 Πάρεδρος 404 [Πεξάς. 

ἐκ τῆς ᾿Αριστοτέλους Πολιτείας : 288 Ναυκραρία. 

ἐν τῷ η᾿ Περὶ τῆς πολιτείας : 23 ᾿ἘἜσχατίαν. 

ἐν ᾿Αθηναίων πολιτείᾳ: 110 Ἵππάς: ᾽Α. 189 Κύρ- 

βεις : τούς 990 Παράστασις : τούνομα 420 Πε- 

ρίπολος : ̓Αρ. 452 ἸΠρόεδροι : ἐκλ. 5614 Σῖτος : 

καλ. 5641 Στρατιά [5] 6028 Ὑπὲρ τὰ Καλλι- 

κράτους. 

ἐν τῇ Κοινῇ Θετταλῶν πολιτείᾳ: δ80 Τετραρχία. 

ἐν τῇ ᾿Ιθακησίων πολιτείᾳ: 526 Σκυτάλη. 

ἐν τῇ Σαμίων πολιτείᾳ: 498 Σαμίων ὁ ὃ. 

ἐν Συρακοσσίων πολιτείᾳ: 127 Καλλικύριοι. 

᾿ΑΡΙΣΤΟΦΑ͂ΝΗΣ: 7 ᾿Αγῶνα 9 ᾿Αδηφάγοι 16 Ἕρ- 

μάν 16 Ἑ, μοκοπίδαι: οὕτως 930 Εὔειλος 46 

Ἐχῖνος: ἄ. [Δν. 1298] 64 ἜἬκει,ν 67 Ἡλίσκον 

68 Ἡμερίδα 72 "ποθεν 117 Ἰσχνός 118 

Ρηοί. 54Α 
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Ἴτης 128 Καλύμματα 129 Κάνδυτος [146 ἰηΐι.} 

148 Κατὰ σχολὴν 1164 Κικκαβίξειν 1605 Κιμμε- 

ρικόν 1607 Κιχόρεια 168 Κλέος 178 Κνημία 188 

Κυνοκέφαλον 196 Κωλὴν λ. 197 Κώμην 198 

Κωπαῖοι 201 Λαγῶα 202 Λακεδαιμῶν 208 

Λάρκος: φ. 210 Λαφύττειν 211 Λέαινα ἐπὶ 

τυροκνήστιδος [οἱ πιοχ Ρ. 213, 18. Υἱάε 611 Τυρό- 
κνηστις} ΔΛεγωνῆσαι 218 Λεκάνη 214 Λέ- 

κος 227 Λίτρον 291 Λοῦσθαιυ Δοουτρίδες 

232 Λοφαῖν Δόχοι 296 ΔΛυσανίας 238 

Λυχνοῦχον 240 Μάγιδες 241 Μάθος 243 

Μάκτρα 244 Μαλάχιον Μαλθακόν 246 Μά- 

γὴν 255 Μελαναίων 266 Μηλῶσαι 269 

Μίαν μάχαιραν 280 Μύξαν 285 Ναΐς [Ἐσε]. 

426] 289 Ναυσικύδου 2900 Νήστιν 901 Νο- 

θεῖα 908 Ξενικὸν ἐν Κα. 308 Ξειρης [318 

Οἰκείαν Δ41 Ρογβοη. ϑ6ἀ νἱάς ᾿ἰηΐγὰ ἴπ ΟὙΑμητηδέϊοο.] 

990 Ὀλύμπια 399 ᾿Ογυχέξεται [349 Ὀρογυίας 

«41 Ῥογβοη. Ὑ146 ᾿πῆτα.}] [Πμηαϊά. ἔν. 4] 352 Ὀσ- 

μύλια 366 Οὐδαμαῖ [377 Πανός «ἀαϊ Ρογβοπ. 

γιάο ᾿ηΐτγὰ.] 396 Παρεξηυλημένον 407 Πελαρ- 

γικοὶ Πελάται [᾿π|ὸ Ατϊβίοίε]68.] 410 Πεν- 

τεσύριγγον ξύλον 415 Περιγίνεται 410 Περιε- 

κόκκασα 417 ἸΠερίθετος 426 Πέτευρον 428 

Πηλέως μάχαιραν [ταπηηδίϊοιι5, εὐ νἱἀοίυγ.)}ὺ 434 

Πλοιάριον 445 ΠΠοτήριν 4060 Προσίσχε 468 

Προσχίσματα 464 Προτιμᾶν 472 Πυελίδα 478 

Πυτίνη 486 Ῥῆσις: δημ. Ῥήτορα 4902 Ῥύ- 

πον 496 Σαικονῆσαι δ08 Σέες Σεῖν 512 

Σίλφιν Σιμόν 5]8 Σιπύα Σισύρα: βα 5δ)ὶδ 

Σκαλαθύρματα. Ἐοβαη, Σκαλαθυρμάτια. “δ. 517 

Σκαφίδας μι. [146 ᾿ηΐν. ἴῃ Ὁλκάσιν». Σκάφιον : ἔ. 

Σκάφιον : κ. 518 Σκελεγεύεσθαι 520 Σκιμβάθειν 
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524 δκοπήν δ26 Σκύτη 527 Σκῶρ 528 Σο- 

ρέλλη 529 Σπαθίδα 59] Σποδοῦν 532 Σπυρ- 

θίξειν δ95 Στάσις 842 Στρατιάν 5517 Σύρ- 

φαξ δ60 Σφενδαμνένους 567 Τάλιδος 568 

- ἸΤάπητες 670 Τάρρωμα 57] Ταυροφάγον 572 

Τάχας 5680 Τετραχίξειν 588 Τίδειν Τιθω- 

γόν 589 Τικτικόν 5690 Τιμητικὸν πινάκιον 597 

Τουπίπεμπτον Τραγήματα 598 Τραγωδεῖν 600 

Τριακοντού᾽νηηο. 607 Τροχίμαλλον 608 Τρύγοιπος 

Τρύμη Τρύξ 609 Τρώγειν Τύλη 610 

Τυντλάϑειν : εἰς Τυπτήσεις 616 Ὕῃης Θ17 

Ὕλην 626 Ὑπογεγραμμένη 627 Ὑποδιδάσκαλος 

Ὑποθυγιώδης ἄνθρωπος [Αοἷν. 829] 639 Φαντάθο- 

μαι 648 Φαύστιγγες [Απρβΐατ. ἔτ. 6] 660 Φλᾶν 

661 Φλεήσιον δε, αὐυὰηὶ᾿Αριστοφάνης οπἰταἱ Εν). 

Μ. Ρ. 796, δ. ἐογβᾶῃ ὑγαπϑροηοπάμπηι οἱ Ἰθσθηάππι ὃχ 

ΝυΡ. 1477. Φληνάφα : φλυάρει" ᾿Αριστοφάνης.)7 Φλιει 

θδδ ο. [08] Ιερο, ΠΠλέω γράσον τε καὶ ψόθον" οἷον, 

καὶ ῥύπου: Αἰσχύλος Θεωροῖς. (νεῖ οὕτως Αἰσχ.) εἴ ἴη- 

[6]Πρ6, υδϑὶ βίδτϊι ροϑύ Ὗ ο βεᾳφαογοίαν Αἰσχύλος. 

{Ν1846 ἴῃ ᾿Αντγιφάνης.] 

---- ταμμδίϊοο {τἰθι ΑἸΡογέιβ, ἑασθηίθ Ῥούβομο, 8 "Αδδιξ 

129 Κάνδυτος [237 Λύσιοι τελεταί αἀάϊέ Ρογξοῃ. 

3949 Ὀρογυίας 977 Πανὸς 529 Σπατάγγαι 

557 Συρβάβυττα. ϑεὰ "Αδδιξ (οιηῖςο τοάἀάεπά μι ; 

Ῥόγβοη. Αὐβίορῃ. ρ. 246. ϑυροιίουίθιι5 ἰπβεσιῖ Ῥοτ- 

80ηι15 Κάνδυτος, Ὀρογυίας, Πανὸς, 564 Πἷος τεοϊᾳυϊξ, 

οᾶϑιι, υἵ ορίπου. Ναπι ἴ ἂν. 1131], ἑκατοντορύγνιον ε 

Ῥμοίϊο ν. Ὀρογυίας ἰεσοθαΐ Βυγποὶϊ ἀπηΐοιιβ (νάε σθι- 

81. Ἠξουρ. ἀἀ ν. 606.) 1. 6. ρΡγοου!άαθίο Ῥογβοπιβ. 

Σπατάγγαι ἴοτϑαπ γοίεγοπά πὶ δα ἔγαρ. ὉὉλκάδων 

Ρρυ4 ΑἸΠ6η. ΠΙ. ρ. 91. Ο. ἀδ αιιο Ῥογβοηιβρι (αἰ56, 

Ἀ4 Ηερῃ. ν». 206. (Οδίογαμι αὐ οομπησιπι τοίου 28, 
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Μεσαύχενες. ἴδρα ἴῃ ΡΠοίϊο, Μεσαύχενες : οἱ ἀσκοί" ἢ 

δεσαύχενες, ἴῃ Ηφβγομῖο, Μεσαύχενες : ̓Αριστοφάνης 

φησὶ μεσαύχενας νέκνας᾽ τοὺς ἀσκούς" διὰ τοῦ μ γραπ- 

τέον, μεσαύχενες, ὅτι μέσον τὸν αὐχένα αὐτῶν περιεβάλ- 

λοντο σχοινίον. παρῳδεῖ δὲ ἅο. Οὐοηΐγα δ σγαπι)π)αίϊ- 

οὐ τϑοΐα σοί! 5586 ΑἸΡοσγίαπι 667 Συρβάβυττα, ἀοςεοῖ 

Εϊγπιο]. Μ. Ρ. 736, 23, (ΟοἸ]αΐο Ζεμποθ. ΥἹ. 1. Ἰορε, 

Συρβηνεύς : ὁ ταραχὠδη----ἐπιφωνουμένου, συρβάβυττα" 

καὶ τὸν τάραχον τύρβην, ὡς ᾿Αριστοφάνης ὁ γραμματικός. 

Τοίδπι οἰοβϑαηι Ρ. 559, 1 ἄε]ε6. 

--- ὁ κωμικός: 127 ἸΚαλλιγένειαν. 

(Αὐβίορμαηεβθ) ὁ κωμικός: 8361 Ὀρχήστρα: πρῶτον 

992 Παρατεῖναι 404 Πεϑὴ δ70 Ταντάλον τά- 

λαντα. ϑεὰά [ἴπΐτα Οὐοιηΐοο ἃηοόηνμο ἀ(αΐ ῬΟΙΒΟΠ, 

[609 Τρύχνον 9πο]η18 οἰγουμ 61 Ῥογβοπὰβ. Ὑ]46 

Οὐοριΐοιι5 αποπψηι8.} 

---- ᾿Αμφιαράφ: 596 Τοῦ : καί. 

--- ᾿Αναγύρῳ: 311 Ξυννένοφε 4331 Ὁδοῦ παρούσης 346 

᾿ὈΟρθόπληξ 387 Παραλοῦμαι. 

---- ᾿Αχαρνεῦσιν: 26 ἘἘτνήρυσιν 206 Λαμπάδιον 369 

"Ὄστινον δ24 Σκορδινᾶσθαι δ384 Σταλαγμόν 

.6]4 Ὕαλος 644 Φέρειν. 

(Αὐβίορ!δηθ8) ᾿Αχαρνεῦσιν: 13ὅ Καταγλωττίξεν 5694 

Σταθεῦσαι. 

(ΑΠβίορ. Α6}.) [ν. 95. Ψψιάς 689 Φάρκτεσθαι.) 290 

Ναύφαρκτον βλέπειν. 

Βαβυλωνίοις: 289 Ναυλόχιον ἐν [4] ἃγΓΙΟΪ 5. οὐπὶ ρτῶ- 

οοράθὶ Ναυλοχεῖν ΘΟὨ) 56 418] 947 Ὁρκωμοτεῖν 

400 Ῥόθιον : τὸ μετὰ Ὀὲ5 498 Σαμίων ὁ δ. δ40 

Στοῖχος. 

(ΑἸβίορ μη 65) Βαβυλωνίοις : 295 Νεολαίαν 698 Στιγών. 

--- Βατράχοις ; 5392. Σπουδὴν ποιεῖσθαι. 

ΓΑυβίορι, απ. 199, Ψιάς ὅ0Π0}]. δὰ 4233,] 177 
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Κρέας [809] δ60 Τάλαντον [1209 αἱ νὶάείι}] 

539 Στοιβήν. 

[Λ}η46 Εὐριπίδης ὁ κωμικός.] ἢ 

Γεωργοῖς: δ4 Στρεψαίους. 

- Γήρᾳ: 256 Μελιτέα κάπρον 587 Στλεγγίς. 

-- Δαιδάλῳ : 398 "Ὄνου σκιά 624 Ὑπηνέμια [Μι4ς 615 

Ὑπηνέμια τίκτουσι. 

--- Ο Δαιταλεῦσιν: 291] Νεβλάρετοι 318 Ὅαέ 850 "ΟὈρτυ- 

γας 480 Ῥαγδαίους δ08 Σεῖσαι 5397 Στλεγ- 

γίς 606 Τροπίας οἶνος. 

---- Δαναΐσι: 596 Τοῦ : καί. 

----- Δράμασι: 584 Σταθμούς. 

--- [Ρᾶο. 198] 193 Κύτταρος [Ὁ] ᾿Αριστοτέλης. ΜιάΘ ΚΠ]. 

ΜνεβρΡ. 1106.] 

--ὀ.Ἕ ᾽Εκκλησιαθούσαις : 342 ᾿Οπλίττομαι. 

ΓΑτῖϑέ. Εοο]. 746] 3657 Οὐδὲν πρὸς ἔπος [98] 497 Σα- 

λαμίνιος [Ψ|146 ἰμΐτα Μνησίθεος.] 

-- Θεσμοφοριαξούσαις : 280 Μύρμηκος ἀτραπώύς 546 Συβήνη 

(Ατιβίορ! 65) Θεσμοφοριαξούσαις : 499 Σανίς. 

[Δτῖϑὲ. ΤΊ θβ). 6513] 162 Κηρίω βῦσαι [500] 219 Ληκού- 

μεσθ᾽ [{] 6 Βυρθυϊονθιι5. πιὰ]α τορϑίϊα ν᾽ ἀθηΐογ νουθὰ 

οὕτως Φερεκράτη] [640] 616 Σκάφιον : τάχα, [846] 

517 Σκάφιον: κουρὰ περιτρόχαλος, ὡς ᾿Αριστοφάνην"-- 

σκάφιον ἀποκεκαρμένην᾽" καὶ σκαφιόκουρον,τ. κα [τὰ 16- 

Βοπάμηι. 

--- Θεσμοφοριαξούσαις β΄: 204 Λακωνέξειν 295 Λύκος 

ἔχανεν. 

--- Ἱππεῦσιν: 225 Λιξαι [Λεῖξαε ΓΟ οοκ. Ποίογ δὰ 103] 

899 Τρία καὶ δύο 055 Ψολοκομπία 667 Ψωλὸν 

γενέσθαι. 

(Ατβίορ π65) Ἱππεῦσιν: ἵν. 622. υὐ νἱάεοίυγ] 934] 

"Ὄπισθεν. 

[Δῆβέ. ἕκ. 301] 8 ᾿Αδεκατεύτους [624] 74 ᾿Ηρειδε 
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[827] 79 Θαλαττοκοπεῖς [380 (ογϑὰ}} 394,19 

Πάρεισι. 

.--- Κενταύρῳ : 461] ΠΠρόδικον. 

----- Κωκάλῳ : 668 Ὧξε. 

---- Λημνίαις : 251 Μεγάλην θεόν 290 Νεαλής : ἐκτ. 

Δυσιστράτῃ : 158 Κεκωδωνισμένος 295 Λυκόποδας 328 

Οἰσπώτη 352 Ὅσιον χωρίον 40] ΠΙάσηι τέχνηι 

634 ὙὝσσάκους. 

([γ5ϊ5ι.) [9390] δ44 Στρόφιον. 

[Αὐἰϑὲ. [,γ5. 275 εἰ 87] 969 Οὐκ ἀποψάλακτος Οὐκ ἐπι- 

γλωττήσομαι. 

--- Νεφέλαις : 96 Θρναλλίς : ἐ. 8512 Ξυστίς : γ. Ὁ] Πι|5. 

φυλαῖς 398 ΤΠ]άρνης 428 [Πηνίον. 

[Δυϊβίοριι. ΝΡ. 810] 647 Φιλεῖ γάρ πω-. [426] 369 ᾿ 

Οὐκ ἀποτευκτήσεις. 

ΨΙάς ἴῃ Ἡρόδοτος... 

--- Νήσοις : 311 Ξυννένοφε. 

.----- Ὁλκάσιν : ὃ ᾿Αδαξῆσαι 12 Ἐρανιστάς δ7 Ηἴΐα. 

[Ὁλκάσιν ἔτ. 12 εἰ 13] 617 Σκαφίδας : οὐ σκάφας" τὰ 

σκεύη᾽----σκαφίδας, μάκτρας, Μ. μ. Α. [1τὰ ἰΙεβρ6, φοΠ]αΐο 

ΑΙΡ. αἀ Ηδ556}"}.]} 

----- "Ὅκνισιν: 466 Προφορούμενοι. 

[Ατὶβῦ, Αν. 1799 υἱὐ νἀείυγ] 669 Συνεκόμισαν. 

--- Πελαργοῖς : 3919 Οἰκίσκος. 

--- Πλούτῳ: 70 Ἡμιτύβιον 3602 Οὐσέαν [θὶ νά ἃῃ 

Ιες. Πλούτωι β'" οὐσίαν τ 470 ΠΙτερυγίξειν. 

[Ατὶϑι. ΡΙ. 718] ὅ86 Τηνια.. 

---- Πολυΐδῳ : 19 "ἔρημον ἐμβλέπειν. 

----. Προάγωνι: δ84 Σταθερόν. 

Σκηνὰς καταλαμβανούσαις: 940 Ὀξυρεγμεῖν, θ᾽ 2). σκη- 

ναῖς κ. 404 Πεβίδα. 

------ Σφηξίν : 199 Κύτταρος δ38 Στίλην. 

(ΑυΥβίορ!αη 65) Σφηξίν : 499 Σανίς. 

[Διηδί. οβρ. 1116] 269 Μὴ φέρειν. 
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---- Ταγηνισταῖς : 988 Παραιξορουσον [Ημπς ἰταϊπηΐ, ἃ ΑΡο5- 

[0110 παῖγο ἀδοορίϊ, ΤοΙρι5 εἴ Βγυποκίι5 978 Πάντα 

θεῖ] 5381 Σπινός. 

(Ατβίορῃδπε5) Ταγηνισταῖς : 18 Ἐρείδειν. 

- Τριφάλητι: 618 Τῶν τριῶν κακῶν ἕν. 

ὁ γραμματικός : 455 ἸΠροκώνια : Λυκ. 

--- (ταιηπηαίϊοιι5) 249 Μασχαλίσματα. 

(σταπηπιδίϊοιι5) ἐν δευτέρῳ Θηβαϊκῶν : 333 Ὁ μολώϊος Ζεύς. 

[5ε4 δὶ ε Ῥμανουῖηο τοϑτὰὰπὶ ᾿Αριστόδημος. Ὑιάς 

ψ8]οΚ. δά ϑομοὶ. ῬΏαη. 1120 εἰ 1126.] 

[σταπιπηδίϊοι5] Περὶ συγγενῶν : 518 Οἰκεέαν. [146 Επδίδί. 

1. Ζ. Ρ. 648, ὅ8::511,12. ἀριὰ Κιικι. δα 54. Τ. 

Ι. ρ. 328. Αἀάε, δἀ Πιαά. Β. ρ». 316,103Ξ9239,18, υδὲ 
β5'η6 ΑὙΙβίορ Β Πἰβ8 ποι ῖη6. 

[Αρκάδες : 622 Σκιωρῖται. 

ἉΡΜΕΝΔΑΣ : 242 Μακάρων νῆσος. Αἰἴμεη. 1. Ρ. 31. Α. Ῥοτ- 
80η. 4πδπὶ νἱάθ, Ορυβο. Ρ. 287. Αὐἀάς ϑίερῇ. Βγχ. 

ν. ᾿Αλίαρτος. 

ἈΡΡΙΑΝΟΣ: 391 Παρὰ τούτου. 

᾿ΑΡΤΕΜΊΔΩΡΟΣ : 583 Τευτάξειν. 

[Οἱ ἀρχαῖοι : 42 Ἐφθάραται 62,4 Ἦ δ᾽ ὅς 90 Θηλάξειν 
168 Κληῖσαι 221] Λῆνος 322 Οἷον: δῆμοι 

566, 18 εἰ 22 Τάλαντον. 

[Ὁ τοῦ ᾿Αρχιβίου : Υἱάε ἴῃ ᾿Απολλώνιος. 

ἈΡΧΙΛΟΧΟΣ: 193 Κύψαι 218 ΔΛεωκόρητος 234 Λύ- 
καμβις ἀ. [ἀπά Ατοβ]οομυ ἐν Λυκάμβει ΑἸΡετίυ5, 

ἰδοοηΐα Ρουβοηο.] 278 Μυδαλέον δ Ὀτρυγη- 

φάγον 974 ἸΠαλίνσκιον. 

ΓΑτομ]οο πο {ἰθυϊε νοῦϑιιπὶ Παρὰ σφυρὸν, Ρ. 272,4. ΕΓ. 

ΤασοῦΚ ἀρυὰ ΑαἰΞκίοτά, Ροεῖ. Μίη. Ἔ. 1. ρ». 902.1 

ΓΑΡΧΙ͂ΝΟΣ οταῖου : 498 Σαμίων ὁ δῆμος, δὶ ἀπιαθιι5 γοοῖθι5 
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ἴῃ 8ππὶ ἰοσιιη το ροϑ 8. ἰθρο, ᾿Αρχῖνος ἐπὶ ἄρχοντος 

Εὐκλείδου .---Σάμιοι δ᾽ ᾿Αθηναίους τηϊ Σαμαίνηι. 

ἜΑΡΧΙΠΠΟΣ: 47 Ἐμωθώς 5612 Σιλλοῦν 5620 Σκιάποδες : 

Λιβ. 

----- -Όνῳ : 996 Ὀμώμοκα. 

--- [Ατομρρὶ, ἰεϑίς Ζθηοθ. νἱ. 28.7" ΟΟνου σκιά : 338 Ὄνου σκιά. 

[Οἱ κατὰ τὴν ᾿Ασίαν : 1381 Κάρδακες 518 Σκηνή.] 

᾿ἈΑΣΚΛΗΠΙΑΔΗΣ : 615 Ὕξδωρ δὲ πίνων. 
--- ς΄ Τραγῳδουμένων : 486 Ῥησίαρχος. 

[Οἱ ἀστρονόμοι : 388 Παράπηγμα. 

᾿ΑΣΤΥΔΑΜΑΣ: Ε7ὺ5 ἰτὰροάϊα Παρθενοπαῖος, 502 Σαντὴν ἐπαι- 

νεῖς. Ἐ]υδάεπι θρίσταπηπηα, ΠΡ14. 

ΓῈΕν τοῖς ᾿Αττικιανοῖς : 287 Ναυκραρία. ΗοπιβίοΙιιβῖι8. ἱπ 
ποί!5 155. δα Ηατροοτγαΐῖ. ν. Θύστιον : ““Ῥτοὸ ᾿Αττικισ- 

μοῖς Ἰερε ᾿Αττικιανοῖς. Ὑι4ε ᾿Αργᾶς. Νιαυκραρικά. Τῃ 

Ἐκπολεμῶσαι εἴ ᾿Ανελοῦσα, ῥτὸ ᾿Αττικοῖς ἰεσε ᾿Αττικια- 

νοῖς. Υὶχ ἀυλίαπι 6βὲ αυΐῃ οοά 65 ϑἰρηϊδβοανονῖί Ηατ- 

Ροοταίίοη δαϊίοβ ἃΡ οοὸ Αἰίϊοο, ἀβε αυὸ 1ποϊὰπ. Αὐν. 

Ιπᾶοοί. Ῥ. δὅ97. ΟΙΞΞΊ. ΠῸ Ὁ. 100." ἼΝ Οὐδ, 

᾿Αττικεαγνοῖς Ρ]ΪΔΠ6 τη55. 6]. εἰ (απί. βεα ἴῃ σε]! αι8 

ηἾ 81} ᾿αναπί. [ἢ Ἐκπολ. νϑοϑηὶ ᾿Αττικοῖς ῬΙΌΥβι18 01}. 

Ο(αηί.] 

[4ττικοί : (ΛἸ46 ᾿Αθηναῖοι) 86 Εὐνοῦχος 48 Ἑώρων 49 

Ἕώς δ0 Ζάκορος δ4 Ζητεῖν 56 Ζωπυρῆσαι 

71 Ἠνείχετο 85 Θεριῶ 92 Θητεύς 135 

Καταγώγιν 178 Κρίβανον 201 Λάγνης 202 

Λακεδαίμονα 218 Λεωργόν Δεώς 219 Λή- 

κυθον 224 Λιμόν 2206 Λέίριον 227 Λίτ- 

ρον 2396 ΛΔΛύξ 241] Μαῖαν 242 Μακρὰν 

οὐσίαν 248 Μαλακίξεται 245 Μαμμίν 255 

Μελάγχρως- 258 Μέμφιδος 279 Μῦα 281] 

Μυρών 285 Ναὶ μὰ Δία 289 Ναῦς 202 
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Νεήλατα: τὰ Νδεικας 295 Νεολαίαν 297 Νεώς 

902 Νόμος: ὁ κ. 9510 Ξνήλην, Ὀ5 Ξύμβαθι 

311 Ξυνδύο 3916 Ὀδός : ἀρσενικῶς Οἰστόν 

918 Οἰκέα 319 Οἰκίσκως 392 Ὀκλάξ 394 Ὁμοῦ: 

Δ. ἐν. 3938 Ὄνου πόκαι 9348 "Ὄρνι:ς 949 “Ὅρος : 

οὕτως 860 "Ὄρτυγας 358 Ὀστοῦν 356 Οὐδὲν 

ἀπὸ τρόπου 358 Οὐδ᾽ ὑφ᾽ ἕνων 8364 Ὄφλειν 
3856 ἸΠαρακεχόρδικεν 4038 Τ|αχεῖς 408 ΠΠέμπτα 

427 Πηϊ 433 Πλειστοβολεῖν 437 ἸΠοιήσειας 

438 ΙΠολεμησείειν 4438 Πύρδαλιν 447 ΤΠρατήρ 

467 Πρυτανεία : ἐστι 470 Πτόρθους 471 Πυα- 

νοψία : Λυκ. υδὶ ἡμεῖς 476 Πυριλαμπές 489 

Ῥάξας Ῥαχίαν 497 Σάκος: οἱ 609 Σήματα 

514 Σῖτος: καλ. δ3δ Στάς Στατήρ 596 Στέρεσθαι 

δ49 Συμβούλους δδ2 Συνέδριον δ62 Σχολά- 

ξειν 584 Τέφραν 6]4 Ὑγιείαν 684 Ὑστέρα 

δεκάτη 637 Φάλαγγες- 640 Φαρυγίνδην 642 

Φαύφειν Φαῦλον : ἡμ. 651 Φλιοῦντα 655 

Ψόας 669 Ὠξυροί.] 

[Ππάϊοαπέμν ΡοῚ οὗτοι : 34 Εὐκρινής. 564 ᾿Αττικοὶ Εἰν- 

τς μοὶ]. Μ. 
[παρ᾽ αὐτοῖς : 161] Κῆπος καὶ π. 400 Παρουσία. 

[οἱ δέ: Εοβαη 413 Πέργαμον, υδὶ πάντα ε ϑ'υἱάδ οουτῖ- 

σαηΐ.} 

---- [Οἱ νεώτεροι ᾿Αττικοί : 377 Πανός: ὃ. Υἱάθ ἴῃ Νεώτεροι.] 

---- [Οἱ παλαιοὶ γε] ἀρχαῖοι ᾿Αττικοί: ΨΊάΘ ἴῃ Παλ. εἴ ᾽Αρχ.] 

[Αχαιοί: 331 Ὁμηρεῦντας. ΥὙΙάε ἰπ ᾿Αχαιός.] 

ἈΧΑΙΟΣ: 244 Μάλευρον. [1οοὺ8 ἔοτϑδαη οχβίαί ἀρυά Ζοπα- 

τπι Ρ. 1384. Ηεγηιαη. 569 Ταραντῖναι βαφαί, 

ΠῚ ἀχαιῶν ΠΙ8. 

[Οἱ βάρβαροι: βαρβαρικά" βαρβαρφισμοί: 402 Πατριώτης 
407 Πέλεκυς 480 Ῥαικοί 483 Ῥάξ 50] 

ῬΠοί. ΣῊ Ὁ 
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Σάρητον 5602. Σαύνιον 511 Σίκλος δ Στα- 

τήρ 509 Σχολή Ῥὶ5 582 Τετύχηκεν.} 

Ὃ τοῦ Βασιλέως νόμος : 389 Παράσιτοι. [γ4Ὸ ΑἰΠεη. νι. 
Ρ. 294. Ἐ. 295. Β. Ο. Οαβαυροη. Απίπι. Ρ. 411.] 

[Ὁ βίος : 8714 Παλίμβολον.] 

[Βοιωτοί : 132 Κάριος Ζεύς 178 Κριάδδεμεν 395 ὍὉμω- 

χέτας 941 Ὀπισθοτείλαν 342 Ὁπλίττομαι 408 

Πέλικα».] 

[Γέται : 50 Ζάμολξις-.] 

[Οἱ γεωμέτραι : 122 Κάθετος.] 

[Οἱ γλωσσογράφοι: 604 Σειρῆνα.] 

ΓΟΡΓΊΑΣ : 397 Παρθένοι: οἱ. 

Αἱ ἅγιαι ΓΡΑΦΑΙ͂ : (Ρβα]πι. τν. 2.) 3, 20 ροβὲ ῥτοϊοριιπι. 

για ἴῃ Αδηλοι. 

(ΓΡΗΓΟΡΙΟΣῚ ὁ θεολόγος : 415 ἸΠεριδέξιος. ΑἸ,(ΒΕΒΤ. Ταροῖ 

Πΐο Ῥογβοπαβ, 401] Αἀνθυββ. Ρ. 287. Ἰοοσπὶ Ἐ Υμο]ορὶ, 

μῖπο ἀοβοσρίαι, δὰ Οοπιουπι ἱποογίαπι τοέυ]εγαΐ, 

Ετταΐ ΒΟΠ]ΘΌΒΠΟΓΙΙΒ. 

[Οἱ παλαιοὶ γυμνασταί: 665 Ψόας.] 

ΔΕΪΝΑΡΧΟΣ : 27 Εὐανδρία 83 Θεογείτων 170 Κλιμά- 

ὄδει 205 Λαμπάδιον 229 Λογισταὶ καὶ 277 

Μοχθηρός 3919 Οἴκημα 9392 Ὁ μοερκές 868 

Ὀχεῖον [Ὀ]5] 974 παλίμβολον 629 Ὑπύλογον 

632 Ὑποφόνια 641 Φάσις : λέγεται. 

(Ὀ᾿πάγο 8) ὁ ῥήτωρ: 3978 ἸΠαλιναέρετος. 

ἐν οἰκείῳ λόγῳ: 392 Παραφρυκτωρεῖν. 

----- Κατὰ ᾿Αγησικλέους: 517 Σκαφηφύροι. 

--- ἐν τῇ Ὑπὲρ Αἰσχίνον εἰσηγορίᾳ: 170 Κλιμακίθειν : μ. 

Κατὰ Καλλισθένους : 0608 Τριτημόριον : Δ. 

--.---ἕ Κατὰ Καλλίστου : 629 Ὑ πονομεύοντες. 

Κατὰ Λυκούργου: 138 Καταλεύσιμον. 
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- ἐν τῇ Κατὰ Πολνεύκτου ἀποφάσει : 381 Παραγγελία. 

- ἐν τῇ Κατὰ ΠΠολνεύκτου ἐκφυλλοφορηθέντος ἐνδείξει : 378 

«Παλιναίρετος. 

-π--- ἐν τῇ Κατὰ Πυθέου εἰσαγγελίᾳ: 13 Καταδεδέσθαι. 

---- Κατὰ Στεφάνου : 626 Ὑποκυδεῖς. 

- Τυρρηνικῷ : 422 ΠΠρίστασιν. 

- Κατὰ Φορμισίου : 66 Ἠλινδημένον. 

ΔΕΙΝΟΛΟΧΟΣ : 684 Ὃ; ὑπὸ ῥόπαλον. 
[“1ελῴοί : δ4 Ζύγαστρον. 

(ΔΗΜΑΔΗΣ Ῥεπιοειὶὶ τμοϊοτὶβ ὃ 286): 395 Παρέλαβεν τὴν πόλιν. 

ΔΗΜΗ͂ΤΡΙΟΣ : [114 ἸσαῖοΞ] 622 Ὕέρινος. 

----- [Πεπμβίγιι5] ὁ Ἰξίων : 177 Κρέας. 

--- ὁ Μάγνης: 253 Μεθώνη. “Ἐπ ἐοτία5βε Κυψελιδῶν ἀνά- 

θημα." ογβϑοη. ἴτηο 187 Κύνειος, αὶ ἴῃ ἔπε [ἰ6- 

5.556 νἱἀδίυν, ᾿Αλῆσι: οὕτω Δημήτριος ὁ Μάγνης. 

---- ὁ Φαληρεὺς ἐν τοῖς Περὶ νομοθεσίας : 390 Παράστασις : τού- 

γομα. 

- (ὑμΒαϊεγοιιβ) ἐν γ΄ Νομοθεσίας : 5617 Σκαφηφόροι. 

ΔΗΜΌΚΡΙΤΟΣ: 4 ἃ 285 Μῶ. 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ : (. 1484, 2. Ἀεἰδκ.) 11 Ἐρανίσας (1202, 
26) 46 ᾿Ἔχῖνος : ἄγγος (242, 13) 47, 24 Ἕωλο- 

κρασίαν [ν]άς 48, δ, υδὶ ὁ ῥήτωρ. (561, 23) 82 

Θέμενος (324, 16) 83 Θεογεέτων (403, 19. 

4391, 5). 92. Θίασος (1558, 16) 110 “Ἵππαρχος 

(637, 3) 122 Καθελών (7392, 20) 126 Κακώσεως 

(640, 256) 171 Κλίσις (199, 4) 189 Κυπρόθεμις 

Γν14ε Ηδγροοτ.] (1198, 11) 9396 Δυκιουργίς 

(629, 16) 8324 Ὁ κάτωθεν νόμος 929 Ὁλόσχοινος 

(864 5ε4ᾳ.) 986 Ὀνήτωρ (268, 13) ᾿Ονομάξων 

398 "Ὄνου σκιά (Ἰ02., 27) 349 Ὅρος : οὕτως 

(909, 14) 992 Παραχειμάξοντι (28, 2) 404 Πε- 

ξέταιροι 435 Πόα 439 ΠΠολλοστόν (218, 

21) 450 ΠΙροβολάς (1076, 21) 457 [Ιρόπεμπτα: 
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Δίδ.. (824,23) 467 Προπίνει ᾿ς (72, 3. δ16, 
21) 488 Ῥήτωρ: τὸ (1099, 11) 609 Σημεῖα : οὕ- 

τως (257, 18) δ88 Στεφανῶν (927, 4. 931,29) 

δ48 Σύλεε (1285, 15) δὅδ66 Συντιμηθῆναι - [188, 

8 εἴ 10 υἱ νΙἀείυγ] δ66 Τάλαντον (117, 26) 580 

Τετραρχία (1285, 12) 590 Τίέμιον (307, 25) 

5697 Τραγικὸς πίθηκος 641 Φάσις: λ΄. 648 Φαῦ- 

λον (1481, 22) 646 Φθόην (871, 22) Φιδάκνας 

(991, 1) 647 Φιλάμμων. 

Ν.Β. ψοοεβ Ολόσχοινος,"Ονου σκιὰ, Πόα, Πολλοστὸν, Τά- 

λαντον, Φάσις, Φαῦλον [ἰπ60}18 5β'σπαΐ Ῥογβοόῃιβ, 56}}}- 

οεὗ δρυὰ Οταΐοσθηι Ποὴ ἱπνθηΐδϑ. 

θεεο: 114 Ἰσαῖος 8650 Συμμορία. 

(Ὀ εμιηοβίμειβ) ὁ ῥήτωρ: 48 “Ἑωλοκρασία Ὁ κάτωθεν 

νόμος [πὸ 825 Ὅτι ἑξακ.] [425 Περίστοιχον 

(68, 26) 424 Περὶ τῆς ἐν Δελφ. (608, 4) 442 ἸΠομ- 

πεία (341, 15) 449 Προβάλλεσθαι (1867, 27) 

478 Πωλοῦσι. 

Οἱ περὶ Δημοσθένην : (84, 11. 73, 21) ὅ8δ Τηνάλλως. 

----- Περὶ τοῦ ᾿Αγνίου κλήρου : [Ὁ. Μαοαχί. Ὁ] πρόσκλησις Ρ. 

1054, 21, 25. προσκαλέσασθαι 53:06] 460 Πρόσκλη- 

σις: ἡ εἰς. 

Κατ’ Αἰσχίνου: [6 ἔαϊδα Ιοραι!ο 6} 21 ᾿Ἐσπαθᾶτο 78 

Ἡράκλεια 104 Ἱερώνυμος 118 Ἴσα βαίνων 190 

Κυρηβίων 280 Μιυρίοι 297 Νέωσι 9δ4 Ὅτι 

ξένους 449 ΤΠροβάλλεσθαι [πὸ Προβαλλομένους] 

4561 Προβούλευμα 458 Τ]ροπύλαια τ. δδ5 Σύγ- 

κλητος 649 Φιλοτησία: Δι Υιάής Παραπρ. 

- --- Ὁ αὐτὸς ῥήτωρ (ΠεπιοΒ 668) ἐν τοῖς Κατὰ ᾿Ανδροτίωνος : 

(608, 4) 442 Ἰ]ομπεία : λέγ. 

--- Πρὸς ᾿Απατούριον : 364 Ὀφρύνιον. 

Κατὰ ᾿Αριστογείτονος; 90 Θεωρές 994 Ὅμοῦ: Δ. ἐν 

Ὁμοῦ: Δ, τῶ 434 Τ]ληρωτής 639 Φαρμακός. 
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Κατὰ ᾿Αριστοκλέους: ἱαε, Κατὰ ᾿Αριστοκράτους. 

---- Κατὰ ᾿Αριστοκράτους : 44 ᾿Εφορεία : ἡἣ 68 Ἢ ἐν ὁδωῖϊ 

87 Θεσμός 901 Νοθεῖα 8516 ὋὉδόύς 324 

Ὃ κάτωθεν νόμος 8δδ Ὅτι οἱ ἁλόντες 409 Πε- 

νέσται: Δ. [671], 8] 619 Σκῆψις : πόλις, υϑὶ 

᾿Αριστοκλέους, 564 τεοίε Ηαγροοταί. 648 Φαῦλος : Δ. 

-- Περὲ ἀτελειῶν : [(. Ιμδρ(π6 πη} 86 Θέσθαι 4297 Λυσί- 

μαχος. ίάε Πρὸς Δεπτ. 

Κατὰ ᾿Αφόβου : 549 Συμμορία : Δ. 

-- Πρὸς "Αφοβον : 159 Κεφάλαιον 204 Λάκκος : ̓Α. 

--- - [οἱ ᾿Εξούλης λόγοι: 330 Ὀνήτωρ : πρός. 

- Περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος : [(. Ροϊγοίει) ρμ. 1211, 28. 

1212, 14. 1224, 22] 48 ᾿Ἐφιερόν, Ὀἱ τοῦ τριηρ. ϑεὰ 

ἐπιτρ. Ἠδτροογ. 

ἐν τῇ Πρὸς Εὐβουλίδην ἐφέσει: 444 [Πόρος : Δημ. 

Κατ’ Εὐέργου : 462 Πρὸς τῆι πυλίδι 'Ερμῆς. 

-ττ- Πρὸς Καλλικλέα περὶ χωρίου βλάβης : 640 Στοῖχος. 

Κατὰ Κόνωνος : 10] ᾿Ιδέαν (1268, δ) 223 Λίθος 

2566 Μελέτη: Δ. 600 Τριβαλλοί. 

--- Κατὰ [Τὰ Ηάτροον. Ὑπὲρ] Κτησιφῶντος: 166 Κίναδος 

209 Λαρνγγίξειν 229 Λόγου τυχεῖν. 

Περὶ [Ὑπὲρ Ηάτγροοτ.} Κτησιφῶντος : 319 Οἰκέσκωι. 

Ὑπὲρ Κτησιφῶντος: (Ὠς σοτομᾶ) 37 Εὐοί᾽ σαβοί: Δημ. 

δ8 Ἡγεμὼν συμμορίας 600 Ἡγήμων (324, 21) 

65 Ἠκρωτηριασμένος 89 Θεμέσων 84 Θεοκρί- 

γὴς 216 Λεύκη “Μιᾶς 246 Μαράθω᾽ Ρογξβοπιι8. 

[Εδθδὲ. 6. οογσ, Ρ. 318, 24] 276 Μουνυχία: Δ. 

281 Μύρτης Μυρτόνιον 291] Νεβρέξων 292 

Νεήλατα: Δη. 297 Νεών (919, 18) 3569 Οὐκ 

ἐπὶ τῆς αὐτῆς 389 Παράσημος ῥήτωρ: Δη. 995 

ΠΙ|αρελθεῖν 418 Πέριλλος (229, 3) 442 Πομ- 

πείας (248, 16) 444 Πορθμός: Δ. 449 Προ- 

βάλλεσθαι [ἴπιοὸ Προβαλλομένου)] 495 Σαβοί 512 

Σιμός Σέμυλος 549 Στρεπτούς. Μιᾶς Π. στ. 
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---- Πρὸς τὴν Λακρίτον παραγραφήν : 411 Πεντηκοστή. 

--- ᾳ-Ὁοηῖΐτα ᾿δογίυηι: (927, 4 εἰ 981, 29) δ48 Σύλας. Μὶάς 

Ηδτροοτ.] 

-- Πρὸς Λεπτίνην : [482,21] 348 Ὅρα δή. γιάς ἴῃ 

Περὶ τῶν ἀτελειῶν. 

--- Κατὰ Μειδίου: 225 Λιπομαρτύριον [5629, 11] 329 

ἴον [εὐ 8966 Οὐδὲν γὰρ οἷον] 411 Πεντηκοστή 449 

Προβάλλεσθαι [ἴπο -ομένου)] 4983 Ῥυτά: συν. δ92 

Σπουδάϑω 590 Τίμημα. 

- - Κατὰ Νεαίρας: 186 Κυνᾶς [1877,8] ὋὋ κάτωθεν νόμος 

[1π|ὸ 925 Ὅγτι διαμ.] (1367, 27) 478 Πωλοῦσιν. 

-- Πρὸς Νικόστρατον : 423 Περέστοιχον. 

- Κατὰ Ὀνήτορος: [336 Ὀνήτωρ: πρό] 461 Προστασία. 

---- Περὶ ὀνόματος : [Ὁ.. Βαοί. Ρ. 997,.18. 998, 4] 480 Πινάκια 

[999,16] 5607 Σεσημασμένω. 

---- ἐν τῇ Πρὸς Τ]ανταίνετον παραγραφῇ : 152 Κεγχρεών, υδὶ 

γραφῆι 248 Μαρώνεα 9884 ΠΠαρακαταβολὴ κ.π. 

619 Σκῆψις : πρόφασις. 

-- ἐν τῷ Παραπρεσβείας : 628 Ὑποκοριξόμενοι. Μιάς Κατ’ 

Αἰσχίνου. 

Ὁ αὐτὸς (Πεπηοβίμεηεβ) ἐν τῷ περὶ τῆς παραπρεσβείας: 

848 Ὁρᾶτε. 

[Ὀεπιοϑβίῃ. Ει Ἰὸσ. 1η1{.1 381 Παραγγελία. 

- Κατὰ Σπουδίου : 293 Νεμεσία : Δημ. 

Πρὸς Σπουδίαν : 518 Σκηνὴν δέ. 

-- -- Κατὰ Στεφάνου: [1136,10] 87 Θέσθαι 145 Κατα- 

ψευδομαρτυρησάμενος 388 Παραπεπτωκώς 640 

Φαρμακός: ὄν. 

--.--- ἕ Περὶ τοῦ στεφάνου (ΥἹ]άε ἴῃ Κατὰ, Περὶ, Ὑπὲρ, Κτησιφῶν- 

τοὺ 7175 Ἥρως ὶ. 149 Κατηγορίας ἔχω 621 

Ὑπερβολήν. 

-- -..--- Περὶ τοῦ στεφάνου [τῆς τριηραρχίας]: (1232,4) 5648 Σύλας, 

Ρῖ8. [γ|46 Ο' 1, αονγξιηι. 

Περὶ τῶν συμμοριῶν: 169 Κληροῦχοῦϊ ἐ. 174 Κοινωνι- 
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κὸν ὋὉὧ κάτωθεν νόμος [Πππὸ 325 Ὅτι ἑξακ.]} 549 

Συμμορία: ἃ. 590 Τώμημα. 

Περὶ συντάξεως: 341 Ὀπισθόδομος: Δ. 399 ΠΠαρουσία. 

----- Πρὸς Τιμόθεον : (1193,11) 234 Λυκιουργεῖς. 

Κατὰ Τιμοκράτους : 26 Ἑ. τερόφθαλμος ὅδ Ζητητής 78 

Ἦών 1035 Ἱερομηνία 287 Ναυκραρία 352 

Ὅσιον : Ὗ. 436 ΠΠοδοκάκη: Δη. 462 Προστιμή- 

ματα 647 Φιλέψιος. 

(Ὀεμποβίμθηςθ5) ἐν τῷ Κατὰ Τιμοκράτους λόγῳ: 30 Εὔηθες : 
Ε -᾿ ἐπὶ τοῦ ἀγ. - 

ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς : 44 ᾽Εφ᾽ ὁρμήν : ἐν 66 Ἡλικία τ. 

ΐπ. 253 Μεθώνη 258 Μενέλαος 2635 Μετ- 

οἶκιον 284 Μωρῶν 3908 Ξενικὸν ἐν Κι. 328 

᾿Ολιγωρήσετε 399 Ὄνον σκιά 367 Παγασαί 

387 Πάραλος: Δ. 4056 Πεξέταιροι 419 Περίο- 

δος (43,1) 4238 Περιστοιχίξεται (63,25) 424 

Περὶ τῆς ἐν Δελφοῖς [96,28] 430 Πινάκεα 439 

Πολιτεία 441 Πολύστρατος 449 Προβαλλομέ- 

νοὺς 451 Πρόβολοι 457 [Προπύλαια 464 

Προτιμᾶν 467 Πρυτανεύοντα 4519 Σκίαθος 542 

Στρατηγοί δ55 Σύνταξις : ἀντὶ [εὐ ἰὈ14. Σύνταξις : β 

588 Τί ἐστιν τὸ 597 Τοὺς χωρς 619 ὙὝπάγουσιν. 

---- ἐν Φιλιππικῷ : 134 Καταβολή 2δὃ Μελίνη. 

--- ἐν ε' Φιλιππικῶν : (120,3. θ΄ Κα]ε5. Ῥογβοη.) 46 Ἔχϊῖνος : 

ἄγγος. 

--- [θΡ εχ. ΡΠ]. ττ. Ρ. 73, 8. υἱὐ νιἀδίυτ]: 567 Τάλεσιν. 

--- ἐν Φ' Φιλιππικῶν : [Ὀὲ ΗΔ].] 60 Ἡ γήσιππος 549 Σύμ- 

βολα. 

- ἐν η΄ Φιλιππικῶν : [)ὲ 6.] 136 Κατάγειν τὰ πλοῖα 249 

Μάστηρα. 

-- -ἐν θ΄ Φιλιππικῶν : [ᾧὀὈῬῃ. 1π1.1 344 Μαλκέομεν. Ὑιάε Φὰ.. ε΄. 

---- ἐν εα' Φιλιππικῷ : [Ρἢ. τγν.} 122 Καθήκοντα. 

--- Ὑπὲρ Φορμίωνος : 453 Προθεσμίας νόμους. 

ΔΗ͂ΜΩΝ : 98 Εὐγενέστερος Κόδρου, υδὶ ϑιυυιϊάα5 Εὔδημος 60 
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Ἢ δεῖ χελώνης 77 Ἢ Φαωνοῦ θύρα 397 "Ὄνος 

ἄγων μυστήρια 500 Σαρδόνιος γέλως 652 Φοι- 

νίκων συνθῆκαι. 

ἐν τῇ ̓ Ατθίδι: 604 Τριτοπάτορες. 

ἐν τῷ Περὶ θυσιῶν : 455 ΤΠροκώνια : Λυκ. 

[Οἱ διαλεκτικοί : 475 πυνθάνεσθαι. 

ΔίδυΥμοΣσ : 88 Ἡμεροκαλλέξ 194 Κυψελιδῶν ἀνάθημα 321 

Οἰνόπται: ἐπιμ. 9340 Ὀξυθύμια: ὙὝ. 9352 Ὅσιον: 

μὲ ἐς 389 Παρασκήνια: ἔ. 406 Πελανός 423 

Περίστοιχον 424 Περὶ τῆς ἐν Δελφοῖς 486 ΠΠο- 

δοκάκη : Δ. 441 ἸΠολύστρατος 455 ἸἹΠροκώνια : 

ΔΛ. 4566 Πρόπεμπτα: Δίδ. 462 Τ]ροστασία 

478 Πωλοῦσιν 4838 Ῥάχετον 507 Σέρφοι 583 

Τευτάδβεν 5697 Τοὺς ἑτέρους 640 Φαρμακός: ὄν. 

ὁ γραμματικός : 2394 Λυκιουργεῖς. 

ΔΙΚΑΊΙΑΡΧΟΣ ἐν τῷ Περὶ Μουσικῶν ἀγώνων : 529 Σκολιόν. 

[Οἱ δικανικοί : 442 ΠΠομπεία : λοιδ. 454 ἸΠροκαλεῖσθαι 

483 Ῥάξα-] 

---- γε ἴῃ ἹῬήτουρες. 

ΔΙΟΓΕΝΙΑΝΟΣ : Ριοῖορ. ρ. 3,1. δ΄Α ἄ. 

ΔΙόΟΔΩΡΟΣ : 8368 Παιανιεῖς, 

ΔΙΟΚΛΗ͂Σ : 587 Τιαγγάβαρι 589 Τιμαῖος. 

Βάκχῃ: 124 Κακὰ κακῶν. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΙΟΣ : 16 Ἕρμος. ' 
-- Περὶ τῶν Θεῶν ἱστορία ἐν τριάκοντα καὶ τρισὶ βίβλοις : 

3904 Νύμφαι: σκ. υδὶ Ρζγοὸ Διονύσον ὁ ϑυϊάα Ἰερεπάιπι 

Διονυσίῳ τηοπεΐ ΑἸ εγίιι. 

ἐν Κτίσεσιν : 446 Πραξιδίκη 575 Τελμισεῖς. 

----- Θρᾷξ : 407 Πελανοί. 

ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ἐν τοῖς Περὶ νομίμων : δ26 Σκυτάλη. 

ΔΊΦΙΛΟΣ: 2927 Λίτρα: ἦν 296 Νεοττός [υδὶ ὠὸν---διέτρεφε 
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Ἀροϑβίο!ιβ χἰϊ. 68. εἰ 50}|0}. πι|5. Ρ]ίοηϊβ ἃρυὰ 

Ηδ11|65. ρτϑῖ. δὰ Βαρθτῖο. ἴ. 11. Ρ. χν!.}] 416 Περιδοῦ 

439 ἸΠολιτοκοπεῖν 489 Ῥοδιακόν 660 Φιμοί. 

ἐν τοῖς Ἐναγίσμασι: 657 Ψωλὸν γενέσθαι. 

Πολυπράγμονι: 480 Ῥαγδαίους. 

--- Χρυσοχόῳ : 341 Ὀπαία. 

Δίων : [ἔ-. 92. εἶνε Εχς. γαϊεβ. ρ. 626, 27] 71 Ἠνδρώθησαν. 
-- ἐν Ῥωμαϊκοῖς : 18 Ἐσάλενυε. 

---- ἐν ιτ' λόγῳ Ῥωμαϊκῶν : [{τ. ὅ6. βῖνε Εχο. 4168. Ρ. 602, 5] 

δ8 ᾿"᾿Ἤγαλλε». 

--- ἐν τῇ λη Ῥωμαϊκῶν : [ς. 39, νε] Ρ. 84. Ὁ. [μδιπ0].} 488 

Ῥαστώνη. 

--- ἐν λθ' Ῥωμαϊκῶν : (ο. 43. νεῖ Ρ. 111. Δ.) δ99 Στάδιον. 

-- ἐν β' τῆς δευτέρας συντάξεως : 366 Οὐδὲ Ἡρακλῆς πρὸς δύο. 

ΔΙΏΞΙΠΠΟΣ Θησαυρῷ : 199 Κωρυκαῖος, υδὶ Διόξιππος πι5. Δέξιπ- 

πος ϑιυϊάδβ. 

ΔΟΥ͂ΡΙΣ : 7 ᾿Αγών 499 Σαμίων ὁ δῆμος. 

Περὶ ἀγώνων : δ06 Σελίένου στέφανος. 

ἐν δευτέρῳ Λιβυκῶν : 2056 Λάμια. 

ΔΡΑΚΩΝ ὁ Στρατονικεύς: 9576 Πάμπαν. 

[“ωριεῖς : 86 ἘΕῤλάχα 208 Λαπήττειν 218 Λεωργόν 

220 Λήμματα 242,16 Μακαρίτας 802 Νόμος: 

ὁ κ' 910 Ξνήλην 348 "Ὄρνις 412 Πέ- 

ποσχα 445 ἸΠοταίνιος 454 ἸΠρόκοτταν 479 

Πώμαλα δ47 Συκάμινα 634 Ὕσσάκους 668 

᾿ατωθήσομαι. 

[Οἱ ἑβδομήκοντα : νἱάε Γραφαί.] 

[Ἑβραῖοι : 241 Μαξουρωθ.] 

[Ἐγώ : νίάε Φώτιος.} 

ἙΚΑΤΑΙ͂ΟΣ: 577 Τενθεύς, Ὁ] ἑκατέρωι τη5. ξκαταίῳ ΤοΙρ, 

Ρλοί. 60 
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Επι. ἴ. 1Π|. Ρ. 187. “Ψιάε βοο]. ϑορλ, (Εά4. Ο. 

1916: 1820 Βι." ΡογϑβοΉ. 

ἘΚΦΑΝΤΙΔΗΣ : 130 Καπνίας. 

ἙΛΛΆΝΙΚΟΣ: 431 Πιτάνη εἰμί. 

--- [Ηεἰ]απῖουϑβ ἴῃ Ῥεγβίοϊβ : ψι46 Καλλισθένης. 
--- ἐν β' ᾿Ατθίδος : 276 Μουνυχία : Δ. 888 Στεφανηφόρο-. 

ἐν τοῖς Βαρβαρικοῖς νομίμοις : 51 Ζάμολξις. 

[Ἕλληνες (( ἰ. ε. νεΐοσεβ Οὐθοὶ βῖνε Αἰεὶ," Ρίεσβοπ. δὰ 

Μαῦτ. Ρ. 283): 38 Εὐθὺς καὶ εὖθ. 46 Ἔχθέξ 72 

Ἦ πήτην 129 Καμάριν 2458, 19 Μέντοι 9350 

Ὄρρος : τ- 3695 Οὐχί 402 Πατριῶται 438 

Πλείω καὶ π. 443. ΠΌόρδαλιν 447 ἸΠρέσβεων 

471 Πυανοψία : Δυκ. 472 Πύθια 495 Σα- 
βοί δ04 Σειρῆνας 556 Σύνταξις 648 Φι- 

λόπαις.} 

Ὁ τὸ ἘΞΗΓΗΤΙΚΟΝ ποιήσας : 604 Τριτοπάτορες. 

ἘΠΙΓΕΝΗΣ ὁ Σικνώνιος, τραγῳδίᾳ: 3567 Οὐδὲν πρὸς τὸν Διό- 

ψυσον. 

[ἘΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ: 80 Θάσιος πάϊς. ΨΊάε Ομπατάοπ [ἃ Βο- 
οἰιείίς, Μείδηρεβ ἄο. Τ΄ τι. 0. 4290 1956 Κυψελιδῶν 

ἀνάθημα 462 Πρὸς τηΐ πυλίδι 5600 Σαρδανα- 

πάλους 61 Ὕδωρ δὲ πένων 624 Ὑπὲρ τὰ ἐοσ- 

καμμένα. 

.--.-.Ἠὃὄ νϑἱὰς ἴῃ ᾿Αστυδάμας-. 

Ὁ ἘΠΙΚΟΣ ΚΥ͂ΚΛΟΣ : Ψἱάε ἴῃ Κύκλος. 

ἘΠΙΚΟΥΡΟΣ ἔν τινιτῶν πρὸς ᾿Ιδομενέα ᾿Επιστολῶν : 473 Πύθια 

καὶ Δήλια. 

ἘΠΙΛΥΚΟΣ: 68 Ἠθημέν: 8353 ᾿Οστολόγος 490 Ῥοιάε 
6567 ψωμός. 
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Κοραλίσκω : δὅ92 Τιττιγόνιον. 

ἘΠΙίΧΑΡΜΟΣ: (ψιάες ᾿Απολλόδωρος) 183 Κύβηττον 
Κύβοι, ργο ναγ. ἰθοῖ. αυᾶπι δά νἱοίπιπὶ Κυδάφεσθαι 

τοίη ήδη βυβροαΐυγ ΑἸΡ. 227 Λίτρα: ἦν 3514 

Ὀ γκίαν 488 'Ῥάφανον 48δ Ῥέξαι 486 Ῥη- 

σίαρχος 511 Σικελίφεις 847 Συκάμινα δδ5 

Συνθυμεῖν[1π|οὸ Σύνθυμοι] 666 Ψύλλα. 

--- Κωμασταῖς ἢ Ηφαίστῳ : 74 Ἥρας δεσμούς ΟἸἰίατ! ἀγάπια 

Ὁ Αρο]]οπίο ἀε Ῥτοόποηι. Ρ. 356. ποίαὲ ΑἸ θεσγίιβ. 

ἘΡΑΤΟΣΘΈΝΗΣ : 32 Εὐθὺ Λυκείυ 64 Ἤϊα 437 Ποῖ, 
ὉὉ1 Ιερα Ποῖ κῆχος: ποῖ γῆς. «Αἰδεγί. 498 Σάμακα. 

Οἱ περὶ ᾿Ερατοσθένην: 6] Ἢ δ᾽ ὅς. 

ἐν εβ' περὶ (κωμῳδίας Ξαρρ]ε; νἱάς Αἰμεβη. χι. Ρ. 8601. Ὁ. 

Αϊδενέ.): 834 ἙΕῤκλεία. 

ἝΡΜΙΠΠΟΣ: 9, 23 ᾿Αδηφάγοι 75 ᾿Ἤριστάναι 230 
Λολλοῦν 285 Ναικισήρεις 999 Ὀξίένην 508 

Σέων 666 Ψῦχος. 

-- ᾿Αθηνᾶς γοναῖς : 61 Ἦ δ᾽ ὅς. 

--- Δημόταις: 215 Λεπτολογίαν 369 Οὐ φροντίς 398 

Παρίσθι. 

Εὐρώπῃ: 481] Ῥάξειν. 

Θεοῖς : ὅ98 Στίλβη. 

---- [Ηευπῖρρυβ Μοίραις αρυὰά Αἴμεπ. Χ. Ρ. 418, Ὠ.]: 88 Θετ- 

ταλικὴ ἔνθεσις. 

[Εὐβοεῖς : 236 Λυλω.] 

Οἱ τὰ ΕΥ̓ΒΟΙΑΚΑ γράψαντες: 668 Ταμύναι. 

ΕΥ̓́ΒΟΥ͂ΛΟΣ: 34 Εὐκερματεῖν 207 Λάμπων 511 Σικύαν 

δ98 Στήνια 593 Τοκάδα. 

ἘΜΡῸ] ἀπο, σομλΐοιι5 οἱ ογαΐου : 27 Εὔβουλος. 

---- Διονυσίῳ: (ρὲ Διονύσῳ. 418.) 200 Κωφότερος κίχλης. 
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- Δούλῳ : 463 Πρὸς φθεῖρα κείρασθαι. Ἐογβαῃ δαάφι ἔλθ υα, 

αὺυῶ Δόλων ἀϊοϊζαν ΑΙΠαπθοο 111. Ρ. 100, Α. εἴ ΧΙ. Ρ. 

471. Ο. Αἰθεγέ. 

Παρμενίσκῳ : 188 Κυντερώτατα. 

[ΕΥ̓Γ ΑἸΪΏΝ : 298 Νηΐς, αἱ ἸΙερεπάππι ἐκαλοῦντο δὲ νηΐδες, ὡς 

Εὐγαίων. Ἐχ ΑΠΙαπο Η. Α. χνιι. 28. ἙΕὐφορίων 

Κυκίοτυβ αὐ ϑυϊάαπι. Ξϑ'ε( π|] ορϑβίαί ψαομῖπιι5 πα θὰ- 

εὐἱξ Πρ Βουίοη οχ Ἐμπιρόθοπα 58 πη10, 46 400 νἱάς Ὠϊο- 

ΏΥ5. ΗΔ]1ο. {. 11. Ρ. 198, 92. 5010. εἴ ρογεϊοραπίοπι 

σοπηπηθπίδτί απ 46 ᾿υβο 5 ΠΙ βίου! οἷβ 'π Μ5. τί. Οδηΐ. 

Ῥαγίξ. 011. ν. ἘἘουβαῃ ἴῃ ΖΕ] πο Ἰεσεπάυπ), καλέεσ- 

θαι δέ μιν Νηΐδας νε] Νηϊάδας, αἱ βετναΐία 5ἰπί ἰρ5ἃ 

Επροοηῖβ νεῦρα. ἘΠ] Ἰάπιιπὶ Ὄχβουῖθὶς Αροβίο!υβ ΧΙ. 

21.1} 

ΕΥ̓́ΗΝΟΣ : 31 Εὔηνος. 

ΕΥ̓ΝΟΜΙΟΣ ὁ δυσσεβής : 68 Ἤγαλλεν. 

ΕΥ̓ΠΟΛΙΣ: 29 Εὖ ἔχειν στόμα δ4 Ζητρεῖον 177 Κρέξ 

178 Κρητικόν 188 Κύβοι 200 Λάμβδα 209 

“Λάρυγγα 215 Λέπτει 222 Λίβηθρα 2580 

Μαχαιρίδες 271 Μισθάριον 278 Μνώμενος 

369 Παιδιά 460 Προσίσχε 491] Ῥόμβοςε 499 

Σάξας Σαπρόν δ0δ Σελάχια 811 Σιληνοί 

518 Σιπύα 5615 Σιωκόμος δῶ0 Σκιὰς καὶ σκ. 

δ24 Σκοπός : σχ. 5399 Στοιβήν δ48 Στρεβλόν 

553 Συνεχῶς 568 Ταμίαι δ98 Τρασιά 607 

Τροφαλίς 608 Τρυσίππιον. 

(Επιρο}15) 589 Τοῦψον. Ῥογϑοηπ. [Αρυὰ Ῥο]]αο. ΙΧ. 47. 

56Π0]. Ατῖβέ, απ. 1100, Ῥαο 1158. Απηπηοηΐαπι ν. 

Εὐθύς. Οοπίεν ΑἸεχῖπ ΑἸΠθηθὶ Υ111. Ρ. 940, Β.,] 

--- Αἰξίν : 48 "Ἔφιππον 47 ἝΨψητοί 290 Νεᾶν 564 

Τάγυρι 599 Τρία καὶ δύο. 
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Αὐτολύκῳ : 660 Φιτῦσαι. 

--- Δήμοις : 267 Μὴ παιδὲ μάχαιραν 291 Νεανισκεύεται 

900 Νιγλαρεύων 921 Οἰνιαστήρια 840 Ὀέυ- 

θύμια : τά. 

Κόλαξι: 217 Λευκὴ ἡμέρα 404 Πεξάς-. 

--- Μαρίκᾳ: 270 Μικρὸν τοῦ ὀβολοῦ 667 Ψῶξα. Οἰϊαίυγ 

ἀγάπα ἃ0 Αροϊ]οηῖο 46 ῥγοόποιῃ. Ρ. 3969, ποίαπίε Α1}. 

---- Πόλεσιν : 962 Οὐσίαν. 

(Ειιρο115) Πόλεσιν: 664 Ψιλή. Ρογβοπῖιβ, Θοῃίθγθῃβ 

Βεπιοβίμοποπι [ορίϊῃ. Ρ. 491, 27. ὙΠεμηϊβίϊι π) Ρ. 

28. Ο. 298. 6. Αἀάὸ [}Ρᾶη. Ῥαγεηΐα!. 1 7] η. Ρ. 

Θ11. ΒἈεἰβις. 

-- Σφιγξίν : 291 Νεανισκεύεται. 

Ταξιάρχαις : 3937 Ὄνος ἀκροᾶται 668 Ὧδε, υδὶ Ταξιάρ- 

χοις. 

----- Φίλοις: 329 Ὅλμοι. 

(Φίλοις, Ηγροογαί.) : 142 Κατάστασις. 

-- Χρυσῷ γένει: 6596 Τοῦ Διὸς τὸ σάνδαλον. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΗΣ: 17 "Ερριον : εἰς 32 Εὐθὺ ΔΛυκείον 53 Ζῆ 

δ4 Ζύγαστρον 72 "Ἤπειρος 180 Κρόκην νήθειν 

2238 Λέθων χοαί 364 Ὀφρύην 410 Πενθερὰ 

[015] 421 Περισο 446 ἸΠοτνιάδαις 447 Πρεσ- 

βεύειν 482 ἹΡακχίξειν 602 Τρὶς ἕξ. 

[Ὀ)ὲ εο 516 Σκάνδιξ 6561 Φλνεία. 

--- Αἰόλῳ : 169 Κλῆρος Ἑρμοῦ. 

---- [Ευτ. ΑἸςε51.}: 91 Θῆσσαν. 

------ ᾿Αλόπῃ: 915 Ὁδῆσαι. 

- ᾿Αντιόπῃ : 84 Εὔκρας 3903 Νόσον ἔχειν. 

-- [πν. Ηεο. 36. ἔογβδῃ]: 839 Εῤθύνοντας. 

- Ἱππολύτῳ: 3056 Νῦν δή. 5606 Σεμνόν : ἐπὶ, δΪ5. 

[Εαπτ. ΗΙρρΡοὶ. 1058] 622 'Ὑπὲρ κάρα. 

---- Κύκλωπι: 315 Ὁδῆσαι. 
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--- Δικυμνίφ: 642 Φαῦλον : τό. 

--- Μελεάγρῳ: 8306 Νῦν δή. 

--- Μηδείᾳ: 4 8606 Σεμνόν: ἐπὶ 608 Τροχόν. 

- Οἰνεῖ : 78 "Ηρακλείαν λίθον. 

- Ὀρέστῃ : 406 Πελανός. 

[Οτεβξί. 998] 21 “ἕσπερον. ΜΙάε Ρογβοηὶ Ορυβο. Ρ. 201]. 

[Οὐ. 401. υδὶ νά. Ῥοτ5.1 639 Φαντασμάτων. 

- Σθενεβοίᾳ: 809 Ξεναπάτας-. 

--- [Ὑψιπύλῃ. Μίιάς ἴῃ Εὐριπίδης ὁ κωμικός.] 

- Φρίζῳ : 478 Πώγωνα πυρός. 

ὁ κωμικός : 180 Κροταλίθειν : ὡς Εὐριπίδης φησὶν ὁ κωμικὸς, 

περὶ τῆς Ὑψιπύλης λέγων. [Τιορεπάσππι ἔοτίαββα ὡς 

Εὐριπίδην φ. οοτία τεβρίοἰϊαγ Αὐβίορ βᾶμ885 Βδη. 1940, 

γΙάς 5610]. εἰ Ῥγγηίομαπι ΒΕΚΚοῖὶ Ρ. 45.] 

ΕΥ̓ΦΟΡΙΩΝ : 494 Περιφοριῶσθαι. 

γιάς ἴῃ Εὐγαίων. 

ἐν τῷ ᾿Απολλοδώρῳ : 324 Ὁ κάτωθεν νόμος. 

ΕΥ̓ΦΡΟΝΙΟΣ :: 166 Κιλλεία 989 Παραιξορουσον. 

ἘΦΙΆΛΤΗΣ ἀδμπιᾶροριιδ πιοπιοταίυγ 326 Ὁ κάτωθεν νόμος. 

ἜΦΟΡΟΣ : 124 Καινός. 

ἐν γ': 199 Κωρυκαῖος 417 Περιθοῖδαι. 

ΖΗΝΟΔΟΤΟΣ : 271 Μίνθα. 
[Οἱ ζωγράφοι : 640 Φάρμακα.] 

ἩΓΗ͂ΣΙΠΠΟΣ : 60 Ἡγήσιππος. 

[λεῖοι : δ58 Συνέφηβος-.] 

ἩΛΙΟΔΩΡΟΣ [|ἀε ᾳυο Ψαϊεκ. Π 155. ἀθ 8.80]. σιν. 8. 24]: 
591 Σπιλάδες 601 Τρέγληνα. 

--.-.ο. Περὶ τῆς ᾿Αθήνησιν ἀκροπόλεως : 458 Προπύλαια τ. 

--.ὕ.-- ὁ περιηγητὴς ἐν α' Περὶ ᾿Ακροπόλεως: 8500 Νέκη ᾿Αθηνᾶ. 
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Ἡμεῖς : Νιάε ἴῃ Φώτιος εἰ Ῥλοεϊὲ «εφιιαῖεο. 

ἩΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ὁ Ποντικός: 925 ΔΛινόν 2397 Λύσιοι τελεταί. 

ἩΡΑΚΛΕΩΝ ; 683 Τευτάξειν. 

ἩΡΟΔΟΤΟΣ : (τι. 66) 138 Καταλελάβηκεν (αν. 79. νι. 

122) 218 Λελάβηκεν 219 Λήκυθον 229 Λο- 

γοποιός 237 Λύχνα 255 Μελίνη 919 Οὐ- 

κουρὸν ὦ. 424 ἹἸΠ]εριτρόχαλα 400 Ροδώπιδος 

ἀνάθημα 496 Σακεύουστ: 5844 Στροφιοπανοῦργος 

[Ὁ] οο!αΐο ΒεΚΚοι Απίαίῖ. Ρ. 113, 80. Ἰερε, Στρόφις: 

πανοῦργος. Στρόφον : τὸν δεσμόν: Ἡρόδοτος, 561}. τν. 

60. ῬΙΟΡ ρ'οββα βρεοίαί Αὐἱβίορῃ. ΝῸΡ. 460.1] 5567 

Συρμαία 591] Τιτακίδαι ΙΧ: ἱπ|ΐ. αἱ νἀ εἴν] 628 

Ὑποκρίνεσθαι [ππ|. 98] 661 Φλύην 666 Ψὺλ.- 

λοι ψῦχος. 

ἐν τῇ β' τῶν Ἱστοριῶν : 562 Σχοῖνος. 

ἐν γ᾽: 50, 8 Ζωπύρου τάλαντα (78) 460 Προσθεῖναι 

τὰς θύρας. 

-- δ΄ : [96] 60 Ζάμολξις. 

[Ηετοἀοί. τν. 85. υἱ νειν} 116 Ἰστιατύρια. 

ἐν εἰ Ιστοριῶν : 288 Ναυκραρία. 

ἐν τῇ η: 2394 Λυκιουργεῖς 297 Νέωσι 456 Πρό- 

γνοια : ὠγνομ. 

----- [Πεγοαοΐ. 1χ. 44. νἱά. Ροῖβ. ἀά Τουρ. ρ. 493] 225 

Λιπαρέετε. 

ἩΡΩΔΙΑΝΟΣ: 8 ᾿Αδήν 99 Θωρακείοις. 

ἩΣΙΟΔΟΣ: 184 Κυθέρεια 256 Μελίτη : Δημοσθ. 282 

Μύστις [Ὀεἰεῖ ἴῃ ἱπάϊοε ῬΟΥΞΟΠΙῈΒ;; ἡ σηπία ΡΓῸ ἡσί- 

οδος ἩοΙΙΙΔΠΠπι5 εχ Ατϊβϑίοίεϊβ.}1ὺ δ5ὅ99 Τρία καὶ δύο. 

ἐν γ᾽ Καταλόγου: 626 Ὑπὸ γῆν οἰκοῦντες. 

ΘΕΑΊΪΤΗΤΟΣ: 615 Ὕξδωρ δὲ πίνων. 
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ἐν τῷ Περὶ παροιμίας : 957 Οὐδὲν πρὸς τὸν Διόνυσον. 

[ΘΕΟΓΝΙΣ. Πεθο: 83 Θέογνις 191 Κύρνος. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ὁ παναγὴς ἐν τῷ α' Περὶ τοῦ Κηρύκων γένους: 68 

Ἡμεροκαλλές. 

Ὁ θεολόγος : : Ὑ|άε ἴῃ Γρηγύριος. 

ΘΕΟΠΟΜΠΟΣ : (εοιίοι5) [Ἡδυχάρει, ΕΝ 146 Κατα- 
χύσματα: τῶν. 

Παμφίλῃ : 484 Ῥαχίξειν. 

---...- Τισαμενῷ : 929 Ὀλόλους. 

[Τισαμενῷ, Ἠατροον.] 144 Καταπλήξ. 

-- (Οομῖοο {τθυϊέ ΑἸΡογία5, ἰαςεπίαε Ῥούβοπο, 166 Κένταυ- 

ρον (290 Λοπάδα «ἀάϊ! Ῥοτβ.) 268 Μητρυῖον 

582 Τετύχηκεν δ95 Τὸ νῦν εἶναι. 

---- ὁ ἱστορικός : 165 Κιλικισμόν 499 Σαμίων ὁ δῆμος, Ὁ], 

ἱστορεῖ Θ. 

Ηϊἰξίοτϊοο {τἰθυϊ ΑἸΡογίι5, ἰδοεπίε Ῥοσβοηο, 200 Λάμβδα 

2394 Λύκειον: ἕν τῶν 250 Μαύσωλος 281] 

Μύρτης 991 Ὁμηρεῦντας 621 Σκιράφια. 

ἐν τῇ Ἐπιτομῇ τῶν Ἡροδότου : 592 Σπουδάξω. 

ὁ αὐτὸς (ὙΠΕΟΡοΠΙρυ8) ἐν τῇ ᾿Επιτομῇ : 682 Σπουδάξω. 

ἐν τῇ ὀγδόῃ τῶν περὶ Φίλιππον : 56 Ζωπύρου τάλαντα : Κρ. 

ἐν λα΄ : 588 Τί ἐστιν. 

ΘΕΟΦΡΑΣΤῸΟΣ (γιάς Ἱππόστρατοε) : 20 "Ἔσμα 11δ Ἰσο- 

τελὴς κ. ἰ. 190 Κύρβεις: τ. ἀ. 198 Κύτταρος 

224 Λινόν 286 Νανός 908 Νορύη 329 Ὁλο- 

σχοίνων 610 Τυμβογέροντες 692 Ὑποφόνια 

θδ5 Ψινάδες. 

----- Διαθήκαις : 343 Ὀργεῶνας. 

----- Φιλιππικῶν α' : 229 Λόγον ἔχειν. 

ἐν τῷ Περὶ καιρῶν β' : 194 Κυψελιδῶν ἀνάθημα. 

ἐν τῷ Περὶ βασιλείας Κυπρίων : 687 Τιάρα. 
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----- ἐν τῷ Περὶ λίθων : 692 Τιγγάβαρι. 

ἐν τοῖς Περὶ νόμων : 149 Κατὰ τὴν ἀγοράν 

μώτερον. 

ἐν ιε΄ Νόμων : 640 Φαρμακός: ὄν. 

εἰς τὸ Περὶ ὀσμῶν : 251 Μεγάλλιον μ. 

ἐν ἑβδόμῳ Περὶ φυτῶν : 256 Μελίνῃ: Δ. 

ΘΕΣΠΙΣ : νΙάε Χαμαιλέων. 
[Θεσσαλοί : 132 Κάριος Ζεύς. 

[44 

ἐν τῷ «γ᾽ τῶν Νόμων : 355 Ὅτι οἱ ἁλόντες. 

δῦϑ Συστο- 

Αὐτὸς [[Δίεϊ ποιπεη ; Λυσίμαχος Κυβέεγ. δὰ ϑιιϊ4.7 ὁ τὰ περὶ 

ΘΗΒΩ͂Ν συντάξας : 120 Καδμεία νίκη. 

Οἱ τὰ ΘΗΒΑΪΚΑ γεγραφηκότες: 582 “Γευμησία. 

ΘΟΥΓΕΝΊΔΗΣ : [267 Μὴ νόμισον, αὶ Θουκυδίδης. 
---- Δικασταῖς : 600 Τριαχθῆναι. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ : [ὕ]146 ἴῃ Θουγενίδης.1] (ιν, 78) 25 'Ἐτέλεσε 

᾿ (τι. 89) 80 Εγηθες (ν. 16) 356 Εὐλάχα (στ. 

67) 36 Εὐνάς- 38 Εὐπραξίαν 39 Εὐωνυμον 

(πι. 13) 42. Ἐφθάραται [Νἰάε τιν. 31. ρ. 258, 27. 
ν. 6. Ρ..92]1, 25. ΥΤἱιἁο. 4. Ρ. 449, 23] 

43 Ἐφολκά ᾿Ἐωθώς [Ὑ᾽|άε ἴῃ η 

(ιν. 108) 

(Π|. 28 εἱ 8].) 

49 'ΕἙώρων ((.ὄ 1) 57 Ηἶα. 10] ᾿ἸἸδιώτας Εν. 

1] 104 Ἱερῶσθαι (11. 13) 12] Καθαιρήσετε (Π.- 

18) 12] Καθέδρα [ν1. 11] εἰ 939] 147 Κατερ- 

γάσασθαι 168 Κληῖσατς [1.6] 18] Κρώβυλος: π. 

Κρώβυλος: κ. (.. 92 εἴ «]. [τν. 271) 196 Κωλύμη 

(τ. 7) 207 Λαμπρῶςε [ν. 68] 232 Λόχοι αι. 

18) 248 Μαλακὸς καὶ μαλθακός 244 Μάλιστα 

[Ε 56 }|0]. δά τ. 17. ϑελὶ. ιν. 85] 267 Μεμφθῆ 

[Ππ. 22] 262 Μεταπύργιον Μεταχειρέθειν [δὶ 

δάάε δ' ς ϑυϊάξ, 5ε}}]. ε. 18.] 

Ῥλοί. 

(π. 66) 264 
5 Ὁ 
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Μετρίως [Π. 41] 272 Μνῆμα 293. Νέμεσθαι 

[}Π4ὸ 1,.2 εἱ 10.. τι. 27. ν. 41] [π|1.. 93]. 294 

Νεεοκαταστάτοις [ντ. 46] 309 Ξενίσεις [π|. 3] 

310 Ξυμβῆ 911 Ξύν [τν. 19 εἰ 4].] 312 Ξυναλ- 

λαγῆναι ἴν. 65. Ὀ15] 980 εἰ 3981 Ὁμαλές ο[τΥ. 

97] 395 Ὁμωχέτας (στ. 4) 341 Ὀπικίαν ἔνι: 

57] 361 Οὐ ῥαιδίως 376 Πάνακτος [146 ΥΥ͂. 

Ό5Ὁ. δὰ ν. 3] [11,5] 878 Πανστρατεία (. 

123) 380 Παραβεβάσθαι [τν. 48] 388 Παραιρημάτων 

(.. 78) [εἰ ἔογβαῃ 11. 86] 386 Παράλογον [Εογβᾶπ 

ι. 27. υὉὶ ξυμπλεῖν} 392 Παραυτίκα Ο[νπ. 16] 

3956 Παρέλυσαν 399 Παροκωχή [Μ|46 Υήα585. δά 

ΥΙ. 86] [νι. 64] 406 Πειρᾶν (:- 49) 408 

Πελιδνὸν εἰ Πελιτνόν 409. Πέμπειν [Ὑ146 Ὠυκεοτ. 

δα νι. 66] (. 10) 418 Περίνεως : τοὺς (ν. 78 

εἰ 124) 419 Περιορᾶσθαι, ἴον. [τν. 86] 425 Πε- 

ριωπή : καὶ π. ἴοτ. [π|. 3] 429 Πιθανούς ἔνι. 

35. Ψιά6 εἴ τν. 21] 429 Πιθανώτατος τοῖς πολλοῖς 

[1.20] 431] Πιτάνη: φ. [ν1ι. 27 εἰ 28] 44] 

ΠΠολυτελές (1. 73) 449 Προβάλλεσθαι [τν. 18] 

4δ4 ἸΠροκαλεῖσθαι. 455 Τ]ροκεχωρηκότος ἢν. 

110] 461 Πρόσοδος [΄ν. 10] 484 Ῥαχίαν 494 

Σᾶ: τὰ [Ψ]άε 668 Σῶ, εἰ Τμυογά. 111. 34] [1. 6] 
507 Σέσωται [1ν. 1] 5614 Σίτου ἐκβολή δ25 

Σκῦλα : λέγ. [7146 1π|. 114. εἴ τιν. 44] 5392 Στά- 

δια καὶ σταδίους [11. 4] 5645 Στύραξ: τὸ [Ὑ11|. 

67] 5562 Συγγραφεῖς (ιν. 48) 559 Σφαγάς δ68 

Σῶ [Ὑ|46 494 Σα] [νπ|. 40] 569 Ταρροί [1- 

23] 600 Τριακοντούτης [π|. 97] 619 ὙὝπαγωγάς 

[ππιι. 70] Ὑπάγειν εἰς δίκην [π|.. 3] 6561 Φο- 

βερός [Ν᾽]άς 429 Πιθανούς.] 

«---- ἐν α: (10) 197 Κώμην (4) 219 Ληστιόν (133) 

380 Παραβάλλεσθαι : τὸ ἐξ. (128) 400 Παρουσία 
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(33) 438 Πολεμησείειν ᾿ς (98) 458 Προσέκειτο (140) 

465 Προύχοντο (10) 469 Πρωτόνεως (6) 581 

Τεττιγοφύροι 598 Τραυματισθῆναι [Ν|᾽άς ἵν. 12. 

35. 129. ῬοΠ σοι τ. 12ὅ. τν. 189] , 

[Τμιογά, 1. 46, αδὶ νἱάς 5.0}. 542 Στρατόπεδον ἐπ. [50 

αὐϊ νῖἀς 50|101.}] 466 Πρύμναν ἐκρούοντο [79 εἰ 

86] 498 Πολεμητέα [120 υδὶ νἱάε 5.10}. 957 Εὖ 

παρασχόν. 

---- ἐν β' : (84) 172 Κλυδώνιον : κ. (34) 465 Πρότριτα. 

ἐν τῇ λοιμικῇ καταστάσει: (11. 51) 262 Μετγσαποιεῖσθαι. 

----- ἐν γ᾽ : (22) 460 Προσίσχε (15) 5646 Συγκομιδή. 

---- ἐν δ: [118] 198 Κωπῆρες π. [12] 395 Παρεξερεσίαν 

[Ψ146 ντι. 34. οἱ 40] [130 ρτο ναγ. Ἰοοἱ.] 419 Πε- 

ριοργής [108] 448 Πομπήν [26] 514 Σῖτος : 

πᾶς [Τπυογά. τν. 69] 958 “Ὅσον οὐκ ἀπ. 

---- ἐν εἰ: (560) 7, 9 ᾿Αγῶνα 212 εἰ 224 Λιμῷ Μηλίφ 

[15] 860 Οὔπως-. 

---- ἐν δ΄ : (69) 52 Ζεῦγμα [4] 288 Ναυλοχεῖν (28) 

419 Περιοίσειν [78] 5932 Στάδια [44] 6028 

Ὑποκρίνεσθαι. 

- ἐνη΄: (69. 97. τν. 67) 47 Ἐωθώς (42 εἰ 25) 166 Κέ- 
ρας 21ὅ Λεπτὰ πλοῖα [Ὑ|4ε τι. 89. ΝΙΙ. 40] 

(1) 401 Πασσυδί (67) 551 Συγγραφεῖς [79] 

621 Ὑπέρβολος. 

[Τὸν ἀ. ναι. 48 ρτορ. δι. ἘΣ ἈΩς 444 Πορισταί. 

[Θρᾷκες : 51 Ζεα 161 Κημός: π. 515 Σκάλμη 
5616 Σκάρκη.} 

[Οἱ θύται : 571 Τάφος-.] 

[Οἱ ἰατροί : 23 Ἐσχάρα : ἐ: 139 Καταμηλῶν 186 

Κυλιχνίδα 419 Περίοδος 511 Σικύαν 640 

Φάρμακα.} 

ἼΒΥΚΟΣ : 5193 Σίριον. 

ἹΕΡΟΚΛΗ͂Σ : 576 ὙΤέμνουσι. 
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ἐν αἱ Φιλοσοφουμένων : 216 Λέσχη. 

ἸΞΙίωην : νἱάε ἴῃ Δημήτριος. 

ἸΌΒΑΣ ἐν β' Φθυρᾶς λέξεως : δ23 Σκομβρίσαι. 

[ἹΠΠΟΣΤΡΑΤΟΣ : 112 Ἱππομανές. ὕδὶ εχ ΖΞ ]ἴδπο Η. Α. 111. 
17. οοΥτρυηΐ, φίλτρον" Θεόφραστος" φθονερὰ Φῶα.] 

ἹΠΠΩΝΑΞ: 47 'Ἑψιοῦσα 401 Πασπάλη 4938 Ῥυφεῖν 
640 Φαρμακός : τό. 

ἸΣΑΙ͂ΟΣ : 92 Θίασος 16] Κατωκοδόμησεν 170 Κλητῆρες 

κ᾿ 801 Νοθεῖα 3516 Ὀθνεῖος Ὁμοῦ [Ψ]άς ἴῃ 

Πρὸς Δωρόθεον] Ὀργεῶνας [Μ|ιάς ἱπ|τ8] 9349 

Ὅρον 374 Τ]αλίνσκιον 3939 Παρεγγύησεν, Ὀΐ5 

459 ΤΠροσεποιήσαντο 574 Τέλματα 642 Φασ- 

κώλιον 644 Φελλέα. 

εεο: 114 Ἰσαῖος-. 

([5δὺ5) ὁ ῥήτωρ : 608 Τριπτῆρα. 

--- Περὶ τῶν ἀποφάσεων : 048 Φαῦλον. ἰδοοναῖ! (τἰδυϊς Ῥοε- 

Β0ΠῈ5 ἴπ [παϊςο. 

Κατὰ Διοκλέους: 608 Τριπτῆρα. 

Κατὰ Διοκλέους ὕβρεως : 136 Καταδικασάμενος. 

--.-- Πρὸς Δωκλέα : 402 Πατρῴων. 

-- Πρὸς Δωρόθεον : 384 Ὁμοῦ : Δ. τῶ. 

--- Κατ᾽ Ἐλπαγόρου καὶ Δημοφάνους : 268 Μετοίκιον. 

Κατ’ ᾿Ελπαγόρου : δ52 Σύνδικοι. 

----- Περὶ Εὐκλείδου : 601 Τρικέφαλοι. 

---- Πρὸς Μενεκράτην : 419 Περιοίκιον : 1. 

-- [Πρὸς Ὀργεῶνας : 3438 Ὀργεῶνας. 

----- Ὑπὲρ Πυθῶνος ἀποστασίου : 170 Κλητῆρες κ. 

Πρὸς Στρατοκλέα : 268 Μεῖον. 

ἸΣΟΚΡΑΤΗΣ : 7 ᾿Αγωνιᾶν, δίς 8. ᾿Αδελφίϑεν δ2 Ζεῦ- 
γος 66 Ἠλινδημένον 72 "Ἤπειρον 85 Θε- 
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ράπναι 124 Κκαινός 229 Λογοποιός 352 

Ὅσιον: Ὕ. 9581 Παραγραφή : οὐ 447 [Πραττο- 

μένους 40ὃ Προύργον 651 Σνγγραφεῖς δδ8 

Συνέπεσε γενέσθαι 649 Φιλοσοφεῖν Φιλουργός 

νίάε Ἰσαῖος Περὶ τῶν ἀποφάσεων. 

Ὠε εο: 58 Ζεῦξις 114 Ἰσαῖος. 

------ Περὲ τῆς ἀντιδόσεως : 396 Ὀνήτωρ 422 ἹΠΕερίστατοι. 

---- Ἀρχιδάμῳ: 248 Μασσαλία. 

Βουσίριδι : 229 Λογισμόν 400 Παρρησίας. 

Περὶ εἰρήνης : (Τ᾿ πι. 11. Ρ. 100,11. εἀ. Αυροτ.) 1256 Κα- 

κῶς εἰδότες. 

Πανηγυρικῷ : 169 Κληροῦχοι ἐ. 191 Κυρεῖον 439 

Πολιτεία. 

--- Παραινέσεσι: 98δ Παράκλησις. 

Κατὰ τῶν σοφιστῶν : (Τὶ 11. Ρ. 8,1. οεἀ. Αὐροτ.) 259 

Μεσεγγύονται. 

---- Τραπεξιτικῷ : 518 Σκηνίτης. 

[Οἱ ἱστορικοί: 280 Μυρίοι.] 
ἼΣΤΡΟΣ : 206 Λαμπάδος 608 Τριτομηνίς 639 Φαρμακός. 

ἐν ᾿Απόλλωνος ἐπιφανείαις : 605 Τριττύαν [14 ς Τουρ. 

Ἐπὶ. Τ΄ τι. Ρ. 616, Εδθυγϊοίιπι ΒΙΡ. τ. Τὶ απ. Ρ. 44. 
εἀ. Ηκ1165.] 

ἐν γ᾽ ̓ Ατάκτων : 571] 'Γαυροπόλον. 

ἐν τοῖς ᾿Αττικοῖς : 422 Περιστίαρχος. 

ἐν αἱ ᾿Αττικῶν : 591 Τιτανίδα. 

ἐν τῇ δωδεκάτῃ τῆς Συναγωγῆς : 393 Ὁ μολώϊος Ζ. 

ἐν ιδ΄ ((ογβᾶη οὐ υβάεπι Συναγωγῆς. Αἰδενγί.) 86 Θεὸς ἡ 

᾿Αναίδεια. 

ἸΩΆΝΝΗΣ ὁ Χρυσόστομος : Υ᾽άε Χρυσ. 

ἼΩΝ : 92 Θίασος 439 (Πόλλ᾽ οἵδ᾽ ἀλώπηξ) Τὰ ἱποϊυδυϊῃ 

δᾷἀάϊε Ῥοϊβομυ5. Ψιάς ἴῃ Αδηλοι. 618 Ὑμεῖς ὦ 
Μεγαρεῖς. 

-.- ἕ Πε εο: 119 Ἴων. 

ΕΠ 
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[[οιν, Φρουροῖς, Ἠἐ5γ6}}.7: 901 Νιφόεσσα σελήνη. 

----- Μεγάλῳ δράματι : 3999 Ὀνοταξομένη. 

- Ὀμφάλῃ : 834 Ἐὔκηλον. ; 

[Ἴωνες : 18 ᾿Ερεσχηλεῖν 95 Εὐμάρειαν 567 Ηΐα, 5 

63 Ἠθεῖος 90 Θηλάξειν. Μοχ ἰπ Θηλάστριαν, ᾿Ἶα- 

κῶς ῬΙΕΙΒΟΠ5 Ρ]Ὸ ἐδέως. 94 Θρᾶκες ὅρκια 183 

Κύβηβον Κύβηττον 217 ΔΛευκόσυροι 4218 

Δεωργόν 225 Λιπέρνητες 4247 Μάσθλης 250 

Μάτην : ἄ. 2562 Μεθῆκεν 258 Μέμφιδος 267 

Μηονία 289 Ναῦς 297 Νεῶνας 910 Ξύμβαθι 

3826 Ὀκόρνου:ς 348 "Ὄρνις 9550 Ὄρρος: τ. 9852 

Ὀσμή 3568 Ὀστακός 9862 Οὖς 408 Πέμπτα 

4183. Πέργαμον 427 ΠηῚ 4381 Πλάγγων 

Πλαισός 437 Ποιήσειας 484 'Ραχίαν [δ᾽ δυΐ 

βουιρϑὶ αυΐ δουῖθοῖα ἀεθυϊ ῬΠοίϊυ5, οἱ δὲ Ἴωνες τὴν 

πλήμην' ἄμπωτιν δὲ τὴν ἀναχώρησιν. 490 Ῥοιάς 

493 Ῥυφεῖν 6385 Στάς 564 Τάγηνον 5687 

Τητινοί 628 Ὑ ποκρένεσθαι 640 Φαρμακός : τὸ 

652 Φοινικήϊα γράμματα. ; 

ΚΑΛΛΊΙΑΣ: 245 Μαμμᾶν 616 'Ὑηνῶν. 

ΚΑΛΛΙΚΡΆΤΗΣ ἐν τῷ περὶ ᾿Αθηναίων : (Καλλίστρατος Ηδτ- 

Ροογ.) 15 Ἕρμαῖϊῖ. 

ΚΑΛΛΙΜΑαΧχΟΣ: 4.5 608 Τριττύαν. 
---.-. ἐν τοῖς Ἐπιγραμματίοις : 618 Ὑμεῖς, ὦ Μεγαρεῖς. 

ἐν τοῖς Βαρβαρικοῖς νομίμοις : 641 Φασηλιτῶν θῦμα. 

ΚΑΛΛΙΣΘΈΝΗΣ ἐν β' Περσικῶν : ὅ00 Σαρδαναπάλους [Ῥτὸ (α]- 

᾿ἰϑίμεπε Ηδ]απίουμ ἀιοΐογοπι ργοΐεγί 5080]. Αὐἱδέ, Αν. 

1022.] 

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ (νἱάε Καλλικράτης): 100 Ἰδαρναῖοι 166 

Κιλλεία δ056 Σελάχιον δδ6 Σύνταξις : ἀντὲ 

[δὲ ἀφιπᾶσοξιιδ, ΠῸ δουὶρίοτ,] 
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ἰΚαμειρεῖς : 464 Προτήνιον. 

ΚΑ͂ΝΘΑΡΟΣ Συμμαχίᾳ : 404 Πεβὰς μ. 

ΚΑΡΚΙ͂ΝΟΣ : 132 Καρκίνου π. 

[Καρύστιοι : 623 Ὑπὲρ τὰ Κι] 

ΚΑ͂ΣΣΙΟΣ ΛΟΓΓΙ͂ΝΟΣ : 507 Σέρφοι. 

ΚΑΥ̓́ΚΑΣΟΣ : 221 Λήμνιον κακόν. 

[ΚΗΔΙΔΗΣ : 160 ἰῃ ν. Ψίάς Ατῖϑῖ, ΝῺ». 981. 

ΚΗΦΙΣΌΔΩΡΟΣ ᾿Αμαξόσι: 337 "Ὄνος ὕεται. 
[Κίλικες : δ4 Ζιγγοῦν 191 Κυραννή.] 

[ΚΙΝΗΣΊίαΑΣ : 166 ἰπ ν.] 

ΚΛΕΑ͂ΝΘΗΣ : 216 Λέσχαι: λ. 

ΚΛΕΙ͂ΑΡΧΟΣ : 623 Ὑπὲρ τὰ Καλλικράτους. 

Περὶ οἴνων : 296 Νεοττός. 

ΚΛΕΙΔΗΜΟΣ : 474 Πυκνή : ἡ τῶν 616 Ὕης. 
ἐν τῇ τρίτῃ : 288 Ναυκραρία. 

ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΣ : 601 Σαρδόνιος γέλως. 

ΚΛΗΜΗΣ: 860 Ζάλη 74 Ἥρα: δεσμούς 372 Παλίμβολοι. 

[Κορίνθιοι : 61 Ἡ δὲ αἷξ τὴν μάχαιραν. 

ΚΡΑΤΕΡΟΣ (γ᾽άε Κρατῖνο:) : 290 Ναυτοδίκαι : ἀρχή. 

ἐν θ' τῶν ψηφισμάτων : 304 Νυμφαῖον. 

ΚΡΑΤΗΣ : 399 Παρουσία 455 Προκώνια: ΔΛ. ἸΠροκώνια : ἣ 

486 Ῥῆσις : τὸ Ψ. 502 Σαρπηδὼν ἀκτὴ [υδὲ κρα- 

τίστην, Ξε Κράτης τὴν ϑιυ]485.} 

Γείτοσιν : 638 Ὗς διὰ ῥόδων. 

Τόλμαις : 397 ἴΟνος ἐν μελέτταις. 

ἐν τῷ Περὶ τῶν ᾿Αθήνησι θυσιῶν : 187 Κύνειος. 

ΚΡΑΤΙΝΟΣ: 90 Θηλάστριαν 119 Ἰωνόκυσος 191 Κυ- 
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ριβάσασθαι 202 Λακεδαίμονα 210 Λαυροστάται 

21δ Λεπάσται Λέρνη θεατῶν 248 Μάσμα 

255 Μελάγχρως- 261] Μετὰ Λέσβιον ὠδόν 262 

Μετεκβολή 267 Μηνύτην 272 Μισητή Μναρόν 

390 Ὁλόφωνος 398 "Ονον πόκαι [Παιδικά] 

Ὁποίπῖθ εἰγουπ δα Ῥογβοπυβ; νἱάθ ἴῃ Κρ. Ὥραις. 

448 ΠΠρίών 460 Προσίσχε 491] ῬΡύγχος 492 

Ῥύδην : σφ. 4938 Ῥυτά: πηγ.- 496 Σάγρα: αἱ 

499 Σανγαν 516 Σκανδάληρρα 6590 Σπερματίαν 

5391 Σπιθαμή : τὸ [544 Στρωματίτης. ὈΟταΐετο ἀκαῖ 
α 

ΑἹΡ. Οοάϊοῖβ Ἰδοϊοποπ ἀπηοΐαΐ Ρογβοόπιβ, Κρ] 560 

Σφίγκτας 562 Σχιθίας 692 Ὕπονλα γόνατα 

6566 Ψύψαρα. 

[Ὀὲ εο : 571 Ταυροφάγον.] 

--- ᾿Αρχιλόχοις : 29 Εὕδοντι δ'΄ 498 Σαμιακὸν τρόπον. 

-- Δηλιάσιν: 26 τήσιοι 48] Ῥάφδειν [0 ]15.} 

----- Δραπέτισιν : 337 "Ὄνος ὕεται 668 Ὧδε (ΕΆΡυ͵α οἰϊαΐων, 

Ἀιαα. Η. Α. χὶ!. 10.) 

------ Θρᾷτταις : 189 Κύβηβον 326 Ὀκτώπουν. 

---.-- Κλεοβουλίναις : 615 Σκάλωψ. 

(Οταῖπυ5) Κλεοβουλίναις : 6456 Φέροικος. 

-π-.-- Μαλθακοῖς : 18δ Κύλλου πήραν. 

-- [Εογβδῃ Ογαίίπιιβ Νεμέσει : 209 Λάρος. ϑ:εα ἕλεσι βυ͵ά.] 
---- -Νόμοις : 291 Νεάτην 9368 Ὀσταφίδα 371 ΠΠαλαστή. 

Πανόπταις : 369 Παιδικά. . 

-----Ὁ -:πΠυλαίᾳ: 56 Ζωπύρου τάλαντα : Κρ. 

(Πυλαίᾳ): δ95δ6 Τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν, ὉΔῚ (Ἀθυ] 5 ποπιθη 

ΒΌΡΡΙεὐ ϑυϊάαβ. 

Σεριφίοις : δ88, 21 Σταθερόν. 

(Οτγαξίπιι5) Σεριφίοις : 574 Τελενικέσαι. 

Χείρωσιν : 361 Οὐρανία αἴξ 48] ἹῬΡαδαμάνθυος ὅρκος, 

[01 Χείροσι. ΜΙάς Οαἰδίοτά. τἀ Ηδρἢ δῖ, Ρ. 17. 
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------ “Ὥραις : 281 Μυσικάρφης 312. Ξυστίς : γ. 969 Παι- 

δικὰ, ΡῚ Π18. ὁρᾶις 571 Ταῦτα πράσσων. 

[ΚΡΕΟΦΥΛΟΣ. 05 Οἰχαλίας ἅλωσις: 177 Κρεόφυλος-.] 

[Κρῆτες : 198 Κωραλίσκον 6652 Φοινικήϊα γράμματα 666 

Ψούδια.] 

ΚΡΙΤΟΛΑΟΣ : 62 Ἦ δ᾽ ὅς : ἀντί. 
[Ἢ κρουματικὴ διάλεκτος : 800 Νιγλαρεύων. 

ΚΤΗΣΙΑΣ ἐν Περίπλῳ ᾿Ασίας : 619 Σκιάποδες. 

ΚΤΗΣΙΦΩ͂Ν Πανδώρᾳ: 290 Νέακας [146 ἴῃ Νικοφῶν. 

Ὃ ἐπικὺς ΚΥΚΛΟΣ᾽' : 583 Τευμησία, ΟὉΪ τη5. ἑνικοῦ. Ὠε 

ἘΡίοο οὐοῖο νἱάς σαβαυθρ. δα Αἰμθη. ντι. 3. [Ρτυοοϊαῃι 

ἃ Οαἰδίογαϊο Ηδρμϑεϊουὶ 5α θ] οί πι.7 

[Οἱ κυνηγοί : 436 ΠΠοδοστράβη : ποδ. Ποδοστράβη : εἶδ. 

451 ἸΠροβόλιον.] 

Οἱ κυνικοί : 5628 Σοβαρός. ΜΊάε ἴῃ Κωμικοί. 

[Κυρηναῖοι : 948 Μαστηρύξειν.] 

Οἱ κωμικοί: 159 Κέσκος 198 Κωρνκαῖος [226 Λιπέρ- 

νητε}}] 263 Μετοίκιον [312 Ξυστίς: γ. 329, 

21 Ὀλόλους, υδὶ᾽ ἐκάλουν οἱ κωμικοὶ Υ. Ὦ. αἀρυᾶ 

Ηδετηι.] 388 Παράδεισος 398 Πάρεδρος 412 

Πέπλος δ00 Σάραβον [508 Σαυτὴν ἐπαινεῖς) Εοτ- 

βᾶη 5628 Σοβαρός. ογϑβοη. [ἴἴὰ εἰ ΑἸΡετί. αὐ Ηδβυοῃ. 

Οἱ κωμικοὶ οἱ παλαιοί : 14 "Ἔρκη 398 Εὐπραξίαν. 

Οἱ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιηταί: 647 Φιλέψιος. 

Ἡ κωμῳδία: 8 ᾿Αδελφίθδεν 286 Ναννίον 3814 '᾽Οβο- 

λοστατοῖ. 

Οοπηῖοιι8 ποι πλι5 (Υἱά6 ἴῃ ΠΑ δηλοι, ᾿Αριστοφάνης.}: 20] 

Λάγνης 280 Μύραινα 310,8 Ξυήλην. 390 Παρά- 

στασις: ἣ διδ, 570 Ταντάλον τάλαντα [5673 Τε- 

Ρλοί. ΒΒ 
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θολωμένος. ϑιοὰ νὶάδ ἴῃ Φερεκράτης.] 609 Τρύχνον 

Τρώκτης: ἀπ. 

---.-- Οὐμπΐοι5 ΔΠΟΠΥΠλ5 ΜΝ αμακύθῳ : 590 Σπεῖρα. ῬοΥγς. ΓΥΙάς 
ἴῃ Πλάτων, εἴ οοηΐεν ΥΥ͂. Ὁ). «ἀ Αἰποη. ΧΙ. Ρ. 

571. Β.] 
--- Πόλεσι: γ͵άε ἴῃ Εὔπολις. 

---- [(οπια άϊα ποπιεη, Ὄνον σκιά: Ὑιάε ἴθ "Αρχιππος. 

Μετγαλλεῖς : 146 ἴῃ Φερεκράτης. 

[Μάκωνες (γΙ4ὲ Σπαρτιᾶται) : 140 Καταπρωτείρας 190 

οἱ 192 Κυρσάνια 198 Κώθων 202 Λαιψηρόν 

226 Λισσάνιε 273 Μοῖρα: σ. 284 Μωρῶν 

810 Ξυήλην, δὶ5 437 ἸΠοιθίοι 487 'ΡῬῆτρα 

δ25 Σκυρθάνια Σκυτάλη δ88 Συσσιτίαι.] 

[Δ ΑΜΥ͂ΝΘΙΟΣ : 207 Λαμύνθιος.] 

[ΕΧΙΟΟΝ Ἀμιείοτγίοαπι Βοκεσὶ Ρ. 286 ἱπάϊοαίυγ ρεῖ ἀλλα- 

χοῦ: 345, δ Ὀργεῶνες, δὶ] οὐπὶ Ἠδγπαηπο οοπ͵σηρσο, 

οὕτως" ὀργεῶνες, σύνταγμα. 

[ἐν ἄλλῳ : 366 "Ὄχετλα. ϑ'ιεα μοί ΒῈΡΡΙΕ ἀντιγράφῳ. 

ΛΕΥΚΩΝ Φράτερσιν : 587 Τίβιοι. Ὑιάε Ῥοΐβοη. δὰ Τουρ. 

Ρ. 458. 

ΛΔΙΒΑάνιΟΣ : 64 Ἥκιστα. 

[Οἱ λιθοποιοί : 186 Κυμάτια.] 

ΛΟΓΓΡΙ͂ΝΟΣ : Ψίάε Κάσσιος. 

Ὃ Δογοποιὸς : Μὶάς Αἴσωπος. 

[Λυδοί : 182 Κύβηβος 304 Νύμφαι: σκ. 427 Πηκτίε 
6562 Φοινικήϊα γράμματα. 

ΛΥ͂ΚΟΣ ὁ Νεαπολίτης : 473 Πύθω. 1ἃ,γοὺ5 οἰξαΐυν ἃ Ῥ]εἷο Ηἰϑι. 

Ναῖ. χχ. 20. εἶνε 83. εἰ Εγοίϊδμο ν. ᾿Αρτέων, Ἀ. 1δ. 

δι. 66. Ετδϑηζ. ποίαπίς ΑἹΡεσίο. 

(ὁ ἹΡηγῖνος δἀϊτ Βυϊά.): 208 Λαρινοὶ βόες. 
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ΛΥΚΟΥ͂ΡΓΟΣ : 28 Ἐσχάρα: ἐσχάραν 181 Κτηματίτην 

237 Λυσίμαχος 297 Νεώρια 8856 Παράκλησις 

Παράκλητος 427 [Πεφασμένος 8398 Στεφανῶν 

ὅδ Σύνδικοι. 

ψιάς Λυσίας. 

[06 60: 236 Λυκοῦργος. 

Κατὰ ᾿Αριστογείτονος : 208 Μητρῶον. 

Περὶ διοικήσεως : 366 ᾿Οχεῖον, υδἱὶ Οἰκήσεως. Μιάε Ηατ- 

Ροοτγ. 8604 Σειρῆνα. 

Περὶ τῆς ἱερείας : 300 Νίκη ᾿Αθηνᾶ 464 ἸΠροτέλεια : 

Λυκ. ὅ98 Τραπεξοφόρος, δὶ ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ. 

νιάς Ηᾶγροοτ. 

Κατὰ Λυκόφρονος β' : 347 Ὁρκάνη: Δ. 

Κατὰ Μενεσαίχμου: 4565 Ἰ]ροκώνια: ΔΛ. 471 Πνα- 

νοψία : Λυκ. 

ΛΥΚΟΦΡΩΝ : 497 Σακίξεν δ6δ07 Σεσέλλισαι. νἱάε ΗεβγοΒ. 
νυ. Σεελλίσαι, Σεσελίσθαι. Αἰ δ. 583 Τευτάξδειν. 

ΑΥ̓́ΛΛΟΣ [Ὁορποπιῖθη, υἱ ν]ἀείν7]: 236 Λύλλος. 

ΑΥ̓ΣΙΑΣ: 9 ᾿Αδηφάγοι 66 Ἡλικίέα τ. π. 83 Θεμισ- 

τεύειν 122 Κάθετος 126 Κακώσεως 132 

Καρκίνος : ΔΛ. 142 Κατάστασις 162 Κεκοινω- 

γημένοι 167 Κίος 201 Λαγίσκα 208 Λάρ- 

κος : φ. 217 Λευκὴ ἀκτή 225 Λιπομαρτίύριον 

262 Μεταπύργιον 2856 Ναΐς 501 Νοθεῖα 

314 Ὀβολοστατοῖ 323 Οἷος εἶ Οἷος : ἀντὶ τοῦ 

384 Ὁμοῦ: Δ. τῶ 404 Πεδικά 424 Περιφο- 

ριῶσθαι [146 427 ἸΠεφοριῶσθαι) 427 ἸΠεφασμένος- 

433 Πλειστηριάσαντες 4834 ΠΠλινθιεῖον 435 Πόα 

441] ἸΠολύστρατος, ὈΪ5 472 Πνυελίδα 5608 Σηκός: 

τάττουσι δ13 Σιπύα 851 Σύνδειπνα 589 

Τίμημα [015] 629 Ὑπόλογον Ὑπὸ μάλης: τὸ 
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639 Φαρμακός 641 Φάσις : λέγ. [δ]᾽ νεγθᾶ, πρὸς 

τὴν φάσιν τοῦ ὀρφανικοῦ οἴκου, αι ῥτο᾽ οὐΊΙΟὨ15 εἰ ]0 

μαρεΐ ΗἩδγηδηπιι5, οὐ Εἴγπιο]. Μ. Ρ. 789, 1. εἴ 

Λυκούργῳ ἀαΐ ρτο Λυσίᾳ. ϑ8ε4 οὐπὶ ῬΗοίΐο οοπβοηῖε 

Ἡδτγροοτγδίϊοῃΐβ θρ᾽ἴοπιθ η18. ἀρυ αηρετηι. δα ῬοΊ]υο. 

Ψψ111. 47.1 642 Φασκώλιον. 

[Πγϑῖα5 Αὐποηὶ Χαμ. ἔπη. επί! ἈΠείοτὶβ 8. 128] 

488 'Ῥᾶον ἄν τις [Οταΐ. τ. Ρ. 15. εἴ 21. Β. Εἴγπι: 

Μ. ρ. 406, 39] 47 ᾿ἘΨημυθιῶσθαι. 

[06 60: 438 Πολέμαρχος : ἀρχή.] 

---- - Πρὸς ᾿Αλκίβιον : 8570 Παλαιόν. 

-----ὄἕ Κατ ᾿Ανδοκίδου ἀσεβείας : 491 Ῥόπτρον. 

----- Περὶ τοῦ Βατράχου φόνου : 645 Φηγούσιον, [Ὁ] 15. βας 

τράχων.] 

Κατὰ Δημοσθένους ἐπιτροπῆς : 138 Καρποῦ δίκη: Λ. 

---- Περὲ αἰκίας πρὸς Ἰσοκράτην : 614 Ὕβρις. 

---- Πρὸς τὴν Μιξιδήμου γραφήν : 277 Μουσαῖος. 

Κατὰ Νικίου : 471 Πτώματα ἐλαιῶν. 

--- Πρὸς Ξενοφῶντα : 546 Συγκομιδή. Τία ϑυ 485; δὰ ἀιιὰ5 

ογδίϊοπαβ, πρὸς Κτησιφῶντα, εἰ πρὸς Ξενοφῶντα, τοίετί 

Κιαίεγιϑ ἴῃ ἱπά 166. πρὸς Ξενοκράτην ΕΐντηΟΙ]. Μ. ρΡ. 738, 

23. ΑἸἰθενέ. 

---- [Ὑπὲρ Πολυστράτου : 441] ἸΠολύστρατο-.] 

ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ἐν β΄ Νόστων : 499 Σαμίων ὁ δῆμος. 

--- [μελοποιός : 297 ἴῃ ν.] 

ΛΥΣΙΠΠΟΣ : 498 Σάμακα. 

ΜΑΓΝΗΣ ἐν Πυτακίδῃ : 306 Νῦν δή. 
---- [ΕἸ] Λυδοέ: 233 Λυδοί. 

[Μακεδόνες : 191] Κύρνος 5628 Σκοῖδος. 

ΜΑΜΑΚΥΘΟΣ: γιάς Κωμικοὶ εἴ Πλάτων. 

ΜΕΛΊΤΩΝ : 192 Κάθετος. 
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ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ: 10 ᾿Αδιάφθορον 24 ἘἜσχάτως 24 Ἔσχεν 

δὅ Ζῶμα 569 ᾿Ηγρηγόρειν 783 Ἡράκλεις 98 

Θυραῖα 118 Ὄσσα βαίνων 145 Κατατικόν 146 

Κατεγνυπωμένως 179 Κνύειν 186 Κύμινον 

191 Κυραννή 200 Λαβρώνιον 206 Λαμπήνη 

212 Λειτόν 236 ΔΛυκοφιλέως 299 Μάγαρον 

242,11 Μακαρίταςτς 244, 22 Μᾶλλον μᾶλλον 247 

Μαρμάριον 248 Μάρτυς 2608 Μετοίκιον 274 
Μονοπείρας 290 Νεαλής: ἐκτ. 918 Οἰκείαν 

3929 "Ολολυν Ὀλολύττουσιν 334 Ὁμοῦ : Δ. ἐν 

349 “Ὅρος : οὕως. Ὅρον 360 Οὐ μηκέτι 369 

"Ὄφελον 367 Ὀψιπέδων 3974 Παλέμβολον. γἱάς 
Ἰηΐἴγα, Σικυωνίῳ. 376 Πάνακτος. Ψ]Ιάε ἰηΐτγα Ὑοφοδεεῖ. 

402 Πατάγημα 405 Πειρᾶν 411 Πεντηκοστολόγοι 
412 ἸΠέπλεκται 418 Περινομαί 427 ΠΠέφηνα- 

484 Ἰ]λοκαμῖδα 464 ΠΠροτέλεια : ἡ 488 Ῥινᾶν 

4938 Ῥυτίσματα 4056 Σάγη 509 Σημαίνειν καὶ 

616 Σκατοφάγος Σκάφας 518 Σκηνή δ25 
Σκυθρός 629 Σπαρτοπώλιον 595 Στασιασμόν 
8698 Στιγμήν 541 Στραγγαλᾶν 549 Συμβόλαια 

δ85 Τηλικοῦτος 898 Τραπεξοποιός 610 Τύντλος 

613 Τῶν τριῶν κακῶν ἕν 620 ὙὝπάρχων 629 

Ὑπόξυλος 639 Φανός θ45 Φέρνην 649 Φι- 

λοσοφεῖν. 

(Μεμδιάετ) 548 Στροβῆσαι. 

᾿Αγροίκῳ : ἱάε ἱπέγα ἴῃ Ὑποβολιμαίῳ. 

᾿Αδελφοῖς : 174 Κοινὰ τὰ φίλων. 

᾿Αλεεῖ : 62 Ἡδυλισμός 6045 Φηλοῦν. 

᾿Ανδρίᾳ : 295 Νεοττός. 

᾿Ανδρογύνῳ : 206 Λάμια: τ. 647 Φίλιος. 

Βοιωτίᾳ: 418 Περίνησα. [ἢ 15:} 
-- Δακτυλίῳ : 6256 Ὑπηνέμια : λέγ. 
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------ Δεισιδαίμονι : 329 Ὀλόλους. 

Δὶς ἐξαπατῶντι : δ0 Ζάκορος. 

'Ἑαυτὸν τιμωρουμένῳ : 70 Ἣν. 

Ἐγχειριδίῳ : 199 Κωρυκαῖος. 

Ἡνιόχῳ : 400 Παρῶμμαι. 

Θαΐδι: 164 Κίγκλος-. 

Θετταλῇ : 329 Ὁλόκληρος. 

Θησαυρῷ : 130 Κανθάρον μελάντερος 541] Στράγγα. 

Καταψευδομένῳ : 594 Τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς. ! 

Κιθαριστῇ : 528 Σκοῖδος. 

Λευκαδίᾳ : 560 Ζάκορος. 

Μεσσηνίᾳ: 114 Ἴσσα 666 Ψύλλα. 

Μισογύνῃ : 990 ΠΠαράστασις : τούνομα. 

Μισουμένῳ : 5629 Σπαθᾶν : Μ. 

Ὀλυνθίᾳ : 644 Φέρειν. Ψιάε ἴῃ ᾿Αριστοτέλη-. 

Περινθίᾳ : 442 ἸΠομπεία-. 

Ῥαπιξομένῃ : 282 Μυόχοδον. 

Σικυωνίῳ : 124 Κακὴ μὲν ὄψις 542 Στρατοφάνη. 

(Σικνωνίῳ, Ηατροοτ.): 374 Παλίμβολον. 

Ὑποβολιμαίῳ ἣ ᾿Αγροίκῳ : 409 Πέμπειν. Ἐταριπδηίιπι 

ΗνΥροθο] πιο ἴῃ ϑυϊάα ν. ᾿Αποκρίθητι ἀεΐεχ!ε δ ε58ε- 

᾿Πἰπσὶα5 Ῥτοθαρ. Ρ. 2561. οὐ αἰΐογυπι δάσος α βοδοὶ. 

Ατιβίορ!ι. [χγ8. 378, Αἰϑετέ. 

----- Χαλκηδονίῳ : 228 Λιτνέρσης [ΟἸζαί 5680]. πι5. Ρ]αΐοῃ, 

ἃρυά Ηδη]|65. ρτῖ. Εδθυῖς. ἵν 11. Ρ. ΧΥῚΙ.} 

------ Χαλκίδι : 409 ἸΠέμπτη φθίνοντος. 

---- Ψευδηρακλεῖ: 1392 Καρκίνου ποιήματα. 

---- Ψοφοδεεῖ : 3397 "Ὄνος λύρας. 

( Μοφοδεεῖ. Μιά. Ηδγροοσ. υδὶ Ψηφώδεσιν) : 376 Πά- 

Ψνακτοξ. 

ἘἘΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΕΗ 

---- (ΠἰϊἸβίουϊουθ) ἐν τῇ πρώτῃ : 99 Θρᾷκες ὅρκια. Τίὰ ϑυϊά, εἰ 

ΖοηοΡ. ιν. 32, Οοιηΐσο τηαΐὶο ὐἰθααηΐ Βοποίία5. οἱ 
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ΟἸδεῖοιιβ, «δεν. τασθιΐθ ἰἰς Ῥόγβοπο, οἱ Αἄν. ρ. 

292. υἱ σοπλ)ῖοὶ Ἔπιοπάαΐ. 

ΜΕΝΕΚΛΗ͂Σ ἣ Καλλικράτης ἐν τῷ περὶ ᾿Αθηναίων : 15 Ἕρμαῖ. 

ΜΕΤΑΓΕΈΝΗΣ : 308 Ξενοκοπεῖν δὃδ Συγκόψαι. 

Θουριοπέρσαις : 591 Τίς τρόπος ἵππων. 

ΜΕΤΑΛΛΕΙ͂Σ : νἱάε Φερεκράτης. 

[Μίκων Ρἰοίον : 80 Θᾶττον ἢ Βούτης, υδἱ Νέκων, 5Ξεὰ Μήκων 

Βο μοί Ργόνετθ. γαίϊς. 1. 12, Ὑιάς Τυπίαπι (ίαϊορ. 

Απ Ρ. 123.] 

ΜΝΑΣΗ͂ΑΣ: δ0 Ζάμολξι 618 Ὑμεῖς ὦ Μεγ. 
ἐν τῷ Περὶ Εὐρώπης : 446 Πραξιδίκη. 

ὁ Πατρεύς : 495 Σαβοί. 

ὁ Πατρεὺς ἐν τῷ Περίπλῳ : 473 Πύθου χελιδόνος. 

ΜΝΗΣΙΘΕΟΣ: 206 Λάμιος. ογεοη. Ἠεγηιαη. [πιὸ ἀρυὰ 

Ἠδβυοῖι. εἰ ῬΙοῖ. νατῖς εχρ]οδίιγ Αὐϊδίορη. Ενοο]ε8. 

77. 

ΜΟΥΣΑΙ͂ΟΣ : 266 Μελέτη: Δημοσθ. 
[θὲ εο: 277 ἴῃ ν.] 

[Οἱ μουσικοί: 100 Ἰαμβύκη Ἰαμβύκαι. Ψψιάς ἴῃ Κρου- 

ματική.] 

[Μῦθος : 132 Καρδοπίων.] 

[Μύθου ἐπίρρημα: 279 Μῦθος ἐσώθη. 

[Οἱ μυρεψοί: 529 Σπαθίδα.] 

ΜΥΡΣΙΛΟΣ : 221 Λήμνιον κακόν. 
----- Λεσβιακοῖς : 224 Λινόν. ΓΜΎΥΞΙΙ Ἰοσαπι ἱπέερτίογειη Ἔχἢὶ- 

θεῖε Απεϊσοπαι (ατγυβίϊαπι Ηἶβί. Μίταρ. ς. 130, εἴ 

5680]. Αροϊϊοη. Ἀποά. τ. 615. πιοπεπὶ Ὑὶγὶ ἀοοί!.] 

[Νέμεοι : 10 ᾿Αδηφάγοι. 



772 

ΝΕΟΚΛΕΊΙΔΗΣ: 286 Νανός. 
[Οἱ νεώτεροι (γἱάε Ῥλοίίὶ «φιιαῖε5): 49 Ἑώρων 366 Οὐδείε : 

οἱ 498 Σαμακιν 5607 Σέσωται.] 

Νίκ ΑΝΔΡΟΣ : 603 Τριπτῆρα 637 Φαλάγγιον. 

ἐν α' Αἰτωλικῶν : 592 Τιτανίδα γῆν. 

ΝΙΚΌΣΤΡΑΤΟΣ: δ4 Ζιγγοῦν. ΜΒ. ϑαηρογα.. [Απείαίί. Βεῖκ- 

Κειὶ Ρ. 98, 6.1] Ζιγοῦν ἀντὶ τοῦ ὑποπίνειν [πίνειν Β6Κ- 

Κεγ.] Κίλικες λέγουσιν. ῬΡΟΥϑΟΉ. 948 "ὍὌρμενα 

598 Στήριγμα 548 Στρῆνον 569 Ταραντῖνον. 

ΝΙΚΟΦΩ͂Ν : 196 Κωδωνοφορῶν δ95 Σταφυλήν 6390 Ὑ- 

ποπίνειν. 

----- [Πανδώρᾳ: 290 Νέακας, υῦ᾽ Νικοφῶν ῥὕτὸ Κτησιφῶν 

Βυμηκ. δα Τίηι. Ρ. 282.] 

ΝΙίκΚΩΝ : γι4ε Μίκων. 

Νόμος : Νίάε Βασιλέως νόμος, εἰ Σόλων. 

Νῦν : ψίάς Ῥλοίϊϊὲ «ῳιιαῖο5. 

ΞΕΝΑΓΟΡΑΣ : 157 Κέρκωπες. 

ΞΕΈΝΑΡΧΟΣ : 488 Ῥηγίνους. 

[Ξενικόν : 369 Παιδισκάριον.} 

ΞΕΝΟΦΩ͂Ν: 6 ᾿Αγώγιον 7 ᾿Αγωνιᾶι [ἡ ΟΥτοΡ. 11. Ρ. δ4. 

Β. 5ἰνε 3, 16. ὅόμη. τεΐεσε ΑἹΡ. δὰ Ἠδ5γ0}"}.] 33 

Εὐθύωρον 52 Ζειραί 66 "Ἤλεγχον 92 Θί- 

ασος 191 Καρδιώττειν 218 Λεωργόν 258 

Μελένη 269 Μηχανικόν 2090 Νεᾶν 361 

Οὐροδόκην [ϑυβροοίαπη ποιηθη.] 409 Πέμπτα 

486 ἸΠοδοστράβη : π. 480 Ῥαδιουργός: οχ 48] 

Ῥαδιουργός : πλαστ. [ΗΞ]Ἰδὰ. τν. 2. 14 εἴ 8}1}1] 

611 Σικνῶν 616 Ὑεικόν 622 Ὑπερδέξιον 

628 Ὑποκοριξόμενοι 6381 Ὑποτεμνόμενος τὸν 
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πλοῦν 661 Φλιοῦντα (Ηε]]επ. νιτ, 3, 11, Εἴυπιοὶ. 

Μ. ν. 796, 22. ῥογϑοη.) 

[θὲ Χεπορὶι. 162 Κηφισόδωρος.] 

-- ἀναβάσει: 138 Καρπαία 2δδ Μελίνη. 

Κύρον ᾿Αναβάσει: [τν. 7, 16] 910 Ξυήλην. 

--- ἐν δ΄ ̓ Αναβάσεως : 310 Ξυήλην (ρ. 338. Β. ΞΞ τν. 8. 25) 

--- ἐν τῇ δ΄ τῆς τοῦ Κύρου ἀναβάσεως : 142 Κατασκεδάφειν. 

(ρ,.406. ΒΒ: εξ τὰ 3. 39) 

-- ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς : 90 Εὐημερίαν. 

---- ἐν Κύρου παιδείᾳ: 49 Ἕ ὡς : οὐχὶ 429 Πιθανούς. 
-- ἐν β' (Κύρον παιδείας, Ρ. ὅ9. ἔπ. ΑἸϑεγί. Ψιάο Βοϊιηοὶ- 

ἄεγ. δὰ τι, 4. 20): 668 "Ὥγμενον. 

--- ἐν τῇ Λακώνων πολιτείᾳ : 284 Μωρῶν. 

Συμποσίῳ : 592 Σπουδάξω. 

[Οἰκοδομικόν : 619 Ὑπαγωγεύς. γιάς Λιθοποιοί.} 

ὍΜΗΡΟΣ : 4 Α͂ Ρ"ἰ5 7 ᾿Αγῶνα: καὶ Ὅ, 8 ᾿Αδημονεῖν 

22 ᾿Εσφηκωμένον 62 Ἦ δ᾽ ὅς, 5 82 Θέμενος 

160 Κατουλάδα 166 Κερβέριοι 180 Κρόκην νή- 

θειν 207 Λάπαθον 212 Λειτά 210 Λέσχαι: 

λ. 217 Λεύκη 225 Λινόν ΔΛύγος [{1π|ὸ Δυ- 

γιξ. Ψιάες Ιηἴτὰ.] 299 Μα, "18 248 Μαρώνεια 

284 Μωρότερος Μωρύχου 909 Ξύει 916 Ὁδός: 

Ἂς ὍὉδός: ἄρ, 994 Ὁμοῦ: Δ. τῶ 947 Ὁρ- 

κάνη : Δ. 989 "Ὄσσος 960 Οὔπως 970 

Παιπάλημα: οἱ μὲν 980 Παραβάλλεσθαι : τὸ ἐ. 

413 Περιαγειρόμενοι 415 Τ]εριδεδόσθαι 425 

Περιωπή : καὶπ. (1. Δ, 628) 433 Πλεύμων 427 

Πϊ [᾿πιοὸ 5ἴπθ ποῃλῖη67 438 ἸΠολεμησείειν 448 

Πόρδαλιν 448 Πρό 487 Ῥήτορες 491 Ῥοῖ- 

ὥος : παρ᾽ 501 Σαρδόνιος γέλως, ὈΪ5 5618 Σκέ- 

παρνον 563 Σῶμα 5606 Τάλαντον, ὈΪ5 607 

'Τροφή. 

Ῥλοΐ. δΈ 
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ἐν τοῖς ΠΠατρύκλου λόγοις: 384 Ὁμοῦ : Δημοσθένης τῶ. 

ἐν Ὀδυσσεία: 2399 Μα. 

(Ηομμειι5) ὁ ποιητής : (Π. Ν. 109) 64 Ἤϊα 454 ἸΠροικός 

[486 Ῥήσεις : καλεῖται. ͵ 

(Ηοπιοσιυ5) [4,19 ἃ 5 "Ααπτον»] (1. Ζ. 152) 25 "Ἔστι 
(θα. Θ. 2392) 894 Εὐκόμιστος (Οά. Θ. δ07. ΔΛ. 402. 

[001 νάς Ῥογβοπιμ}]}) 685 Ἦέ (1. Ζ. 811) Ἤθη 

(Θ.}:1.1.}3Ὁ.: 155; ἘΠῚ 8. πὰ ΠΠ. Δ. 106] 

2938 Λυγιξόμενος 249 Μασχάλην 260 Μετα, 

βοΡί165 2902 Νεῖκος, φυδΐίου Νεκταρεον 910 

Ξυήλην 9327 Ὀλέθρουπ. 928 Ὀλιγωρήσετε [404 

Πεϑίδα] 427 ἸΠηϊ 899 Τρέφεσθαι, Ὀ15 [146 

607 Τρόφι κῦμα) 608 Τρυγόνα ψΨ. 61] Τυφλῶν 

ὀνείρων. 

[Οἱ μεθ᾿ “Ὅμηρον : 62, 9 Ἦ δ᾽ ὅς.] 

[Οἱ τὰ “Ομήρου ἔπη ἀπαγγέλλοντες : 484 Ῥαψωιδοί.] 

ὈΡΦΕΥΣ Φυσικῷ : (Φυσικοῖς Ἐΐγπι. Μ. Ρ. 768, 6) 604 Τριτοπά- 

τορες. 

Τὰ Ὀρφικά : 6θ05 Τριτοπάτωρ. 

[Οἱ παλαιοί (γἱάε ᾿Αρχαῖοι) : 70 Ἦν : ἀ. τ. ἤμην Ἧϊν» : 

δασέως. 864 νὶάδ ἀη 'δὶ ἀοἸοηάα 511 νὰν. ἰθοΐ. βρ6- 

τἱογυὰπι τὸ δὲ παλαιὸν, εἴ Ἰεσεπάιτιη), λέγηται" ἐν Μενά»- 

δρου Αὑτόν. 114 Ἴσκειν 207 Λαμπρῶς- 219 

ΔΛεκάνη 252. Μεθῆκεν 277 Μουσικήν 311 

Ξύν 325 Ὀκνεῖν 948 “Ὅρμενα 83δ4 Ὀσχο- 

φορεῖν 3566 Οὐδείς : οἱ Οὐδένες 402 Πα- 

τρώων 429 Πιθάκνη 487 Ῥήτωρ, δ] τὸ παλαΐίον 

δ07 Σέσωται 518 Σκέπαρνον 628 Σοφιστής : 

ἀπ. 572 Ταχύ 603 Τρίτον ἡμίδραχμον 611 

Τυραννεύσασαν 28 Ὑποκρίνεσθαι 6986 Φαινόλης.]} 

-- [Αἰϊοὶ 5911, 288 5: ρε.] 

[οἱ παλαιστριτικοί: 600 Τριαχθῆναι. Υιάς ἴῃ ᾿Αθληταί.} 
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ΠΑΛΑΪΦΑΤΟΣ ἐν δ΄ τῶν Τρωϊκῶν : 243 Μακροκεφάλους. 

[Παροιμίαι (γ,΄Δς ᾿Αδηλοὺ : 12 "Ἔργα νέων Ἐρεβίνθι- 

ψος ἃ. 922 Ἐς τὸν λιμένα 293-24 "ἔσχατος Μυσῶν 

28 Εὕὔδοντι δ᾽ 60 Ἢ δεῖ χελώνης ΘΙ Ἡ δὲ αἵξ 

65 Ἡ κύων 67 Ἡ Λύκου ὃ. 68 Ἡμένη πελειάς 

Ἦ μὲν κλέος 76 Ἦσάν ποτ᾽ 88 Θεσσαλὸν 

νόμισμα 93 Θρᾶκες ὅρκια 97 Θύραξε Κᾶρες 

106 Ἰλιὰς κακῶν 120 Καδμεία νίκη 124 ἹΚακὴ 

μὲν ὄψις 1390 Κανθάρου μελ. 199 Καταμηλῶν 

Κατὰ ναῦν 1658 Κεστρεῖς 1604 Κίγκλος 

174 Κοινὰ τὰ φίλων 179 Κριὸς τροφεῖα Κριοῦ 

διακονία 184 Κύδος 186 Κύλλον πήραν 

195 Κύων ἐ, φ. Κύων π. ἐ. 198 Κωρυκαῖος 

201 ΔΛαγωὸς κ. Λαγωὸς π. 209 Λάρος ἐν Νε- 

μέσει 212 εἱ 224 Λιμῷ Μηλίῳ 214 Λέοντα ξ. 

215 Λεσβίων ἄ. 217 Λευκὴν μάξαν 220 Λήμ- 

γιον κιυβ.ι 228 Λίθον ἕψεις 290 Λοκρῶν ξ. 298 

Λύκος ἀετόν Λύκος ἔχανεν Λύκον δεκάς : παρ. 

245 Μᾶλλον Φρύξ 251 Μεγαρέων ὃ. 261 Μετὰ 

Λέσβιον 205 Μέτρωι ὕδωρ 269 Μία λόχμη 

Μία χελιδῶν 272 Μισητῇ 282 Μὺς λευκός 289 

Μυσῶν λείαν 284 Μωρότερος Μωρύχον 909 

Νοῦς οὐκ ἔνε 315 Ὁ Διὸς Κι. 4321 Οἶνος ἄς .326 

Ὀκτώπουν 990-998 5 Ρ6 3589 Ὀστράκου περι- 

στροφὴ 967 Οὐδὲν πρὸς τὸν Δ. Οὐδ᾽ ἐν σελένοις 

389 Οὐκ ἐπαινεθείης Οὐκ ἐπὶ τῆς 960 Οὐ μάλα 

κυκκᾶς 968 Οὐ φροντίς 967 "ΟψΨ’ ἦλθες 978 

Πάντα θεῖ Πάντα λίθον 389 Παραιξορονσον 3885 

Τ]αρὰ κωφόν 387 ΠΠαραλοῦμαι 419 Περὶ ὄνον 

424 Ἰ]ερὶ τῆς ἐν Δ, 428 Πηλέως μάκ. 448 ΠΠρεσ- 

βύτερος Κόδρον Πρινὴ πτίσαι, ἴΓ. 468 Πρωκτὸς 

λουτροῦ 473 Πύθον χελιδόνος [͵υθώδε ὁδός 476 
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Πῦρ ἐπὶ πυρί 489 Ῥοδίων χρησμός 496 Σάγρα: πο- 

ταμός δὅδ00 Σαρδόνιος γέλως 508 Σαυτὴν ἐπαινεῖς 

δ22 Σκνὶψ ἐκ χ. 524 Σκορακίξονται 569 Τὰ πρῶτ᾽ 

αρ. δ70 Ταντάλου Τὰ τῶν φόρων 571 Ταῦτα πράσ- 

σων 572 Ταχυβάμονας 576 Τενγέδιοςἄ. Τενέδιος 

ξ. δ885 Τὴν ᾿Ακεσαίν 586 5Ξὲρε 59] Τίς τρόπος 

δ98 Τὸ θερμὸν δ95 Τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν 5697 Τοὺς 

ἑτέρους 8598 Τραγικὸς πίθηκος 599 Τρία καὶ δύο 

608 Τρυγόνα Ψ. 609 Τρύχνον 613 Τῶν τριῶν 

614 “Ὑγιέστερος ὄμφακος 617 Ὕλαν κρ. Ὑμεῖς 

ὦ Μ. 621 Ὑπέρα 623 Ὑπέρου π. Ὑπὲρ τὰ 

Κὸ 695 Ὃς ὑπὸ ῥ. 666 Ψύψαρα 667 Ψω- 

λὸν γ.] 

-- [Αὕτη (ἡ παροιμία, 561}. 146 Βομεῖ, δα ατοσ. ρΡρ. 14. 

1066): 279 Μυκώνιος γείτων δ10 Τὰ Σαμίων. 

[αὐτή : 579 Τετράδε γεγ.] 

[λεγόμενον : 815 Ὁδοῦ π. δ656 Τάδ᾽ οὐ παρά.] 

[τίθεται ἐπί : δ04 Τάδε ἐκ τοῦ.}᾿ 

[ἐπὶ τῶν : 579 Τετράδι γ. 

--.--ἕ [ἡ : Εογβαη Ρ. 662, 19. υἱ ἴῃ 50] δῃπὶ ᾿ἰϑίο ὁμοία τῇ ἀρυά 

Ῥαγ π ΟρυΡΠΟ5. τὸ ΡΙῸ ἡ Εἴγπιο]. Μ. 56 οχ ἰρβίιβ 

αυΐ 5οΥ 8 οΘοπ]δοΐατα παΐμηι ραΐο.] 

[Πελληνεῖς : 250 Μαστῆρες-.] 

[Πέρσαι: 129 Κάνδυς 191 Καρδαμάλη 164 Κίδαρις 

270 Μίθρου 388 Παράδεισος 389 Παρασάγγης 

δ00 Σαράβαρα Σάραπις δ87 Τιαρα.} 

ΠΙίΝΔΑΡΟΣ : 74 Ἥρας δεσμούς 292 Λίβανον. 
ΓΡιμάαχιβ βίμ. ντιι. 96] 299 Λύει δέ  [[ΟἸγΏΡ. 1. 4.] 

251 Μεγάνορος ΓΡυίμ. τπ|. 191] 494 Σμικρὸς ἐν 

σμικροῖς, 

-- ἐν Διθυράμβοις: 873 Παλιναίρετος. 

[Οἱ πλάσται : 139 Κάναβος.] 
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ΠΛΑ͂ΤΩΝ (οομΐου8) : 420 Περὶ πόδα 482 Ῥακετρίξειν. 

5: ἢ 43} 

ὁ κωμικός : 438. Π]λειστηριάσαντες. 

[ῥΡΙαίο οοπηῖοι5, δβυοῃ, εἴ ϑ14.1: 179 Κριὸν ἀσελγόκερων 

᾿Αδώνιδε: 225 Λιπομαρτύριον 629 ὝὙέρου περιτροπή!. 

Ἑλλάδι : 638 Φάλαγξ. 

Λάκωσι: 279 Μυλαβρίδες. 

(ΡΙαίο ; νῖ4ε δυο. ν. Μαμάκυθος. Αἰδενέ. Ἰῦχο ἱποθυίι5 

σομῖσαβ; νἱάβ ἴῃ Κωμικοί.) Μαμακύθῳ : 580 

Σπεῖρα. 

Μενελάῳ : 690 Τί οὐκ ἀπήγξω. 

Νήσοις : δ68 Τάξαι. 

Ξάνταις : 6838 'Ῥευτάξειν. 

Περιαλγεῖ : 414 Ἰ]εριαλγής. 

Σκεναῖς : 420 Περὶ πόδα. 

Συμμαχίᾳ: 383 Παραθήκην. Ψιάς Ῥοϊϑοηὶ Λάνογξβ. ρΡ. 
298. 

Φάωνι : 400 Παρουσία. 

(ΡΒΠ]Οβορ 5): [9 ̓ Αδην)] 48 'Ἑωράκη [ΤΠ γϑῖάε ρμ. 262, 

28. Βα5. 8εο. 207, Β. Η5ι.] 67 Ἠλύγη 81 Θαυ- 

μαστότερον [ἘΒΘ6ρ.1Χ.Ρ. 466, 38, Βα5. 575. Ο, ΗΒ: 

106 “Ἵκταρ 124 Κάκη: κακία. Ὑιάε ἴπ Πλάτων 

Νόμοις 128 Καλλωπίξεσθαι 148 Κατεύχεσθαι 

[Πολιτ. α΄. ΗαγΡΟΟΥ. Ὀδιὴρα ΡτῸΡ. ἱπἰξ. ρ. 371, 15. 

Β45.1] 206 Λαμπάδιον [Εὐἰμγά. Ρ. 279, 20. 

Βα5. 298. Ο. Ηϑι. Ὑ᾽άβ ὅ.Πο]. Βυμηκ. Ρ. 98. 2924 

Λίνον λένῳ 296 Λυόμενος [146 8610]. Βυδη- 
Καῖ Ρ. 204. δὰ Τίηι. ρ. 475, 7. Β45. 39, Ὁ. Ηϑι.} 

[Ποοῖὶβ ἀρυὰ Βυμηκ. αὐ Τίμ. ρ. 176.1 2456 Μανά 

(Βερ. 1χ. Ρ. 466, 44. Βα5. δ76. Ὁ. Ηϑι. Ρ]ιίαγο. 11. 

Ρ. 792. Ε.) 268 Μητρίδα 271 Μίσασθαι [Νό- 

μων αὐ Ἠδγροον.] 316 Ὀθνεῖος 409 Πέμπτα 
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484 Πλοῖ [Ν|46 Τίηι. ρ». 800, 6, Βα5. 89. Α, ΗΒ1.} 

[Ποοἷβ ἀρυά Βυδηκ. δά Τίπι. Ρ. 222.1 469 Προσέ- 

παισεν [Πμὲρρ. 11. Ρ. 526, 41. Βα5. 666. Α. ΗΒ51.] 

476 Πῦρ ἐπὶ πυρί 480 Ῥά 529 Σπάρνον [Βερ. 

11. Ρ. 387, 26. Βα8. 3872. Ὁ. Ηϑι.] 531 Σποδιοῦσιν 

586 Στεργέτω 568 Σωμάτια 677 Τεραίφεις 

Τέραμνον [Τίπ. Ρ. 489, 31. Βα5. 61. Ε. Η51ι.1 

594 Τομόν (μερρ. ναι. μ. 574, 40. Βα5. 803. Α. 

εἀ. ΗΞ1.) 606 Τροπίδια 611 Τυραννεύσασαν 

642 Φαῦλον : ἡμ. [Πμορρ. Χι. Ρ.616, 18. εἴ νΙ. Ρ. 

567, 438. Βα5. 918. Ο. εἰ 7566. ἢη. ΗΒι.] 648 Φαῦ- 

λον : τὸ 668 Ὧξδε. ; 

ὁ φιλόσοφος : [Τοοἷ5 ἀρᾷ Ρίεγβοηῃ. δὰ Μαγίη Ρ. 169] 

18 Ἐρεσχηλεῖν 547 Συηνία [Ψι46 616 ὙὝηνῶν θρ.] 

---- (ΦΙαίο) ὁ φιλόσοφος : 380 Εὔηθες : ἐπὶ τοῦ βελτ. [Αἀ Ρ]ὰ- 

ἴοπθηὶ τοίοσί ΑἸθογέιβ, ἰασθηΐε Ῥούβοπο. 146 ΒεκΚοεὶ 

Ἀπεςοάοί, Ρ. 91.] 

- φὈφιαἴο) ᾿Αλκιβιάδῃ: [2921, 14. Βα5. 119. Ο. Η541 100 
Ἰδέας [221, 28. Βα5. 120. Α. Ηϑ1ι.1 8960 Ὀρτυ- 

γοκόπος. 

.--.-.-- Γοργίᾳ: [322, 561. Βα5. 499. Ο. ΗΒι.] 696 Τὸ πα- 

ρὸν εὖ ποιεῖν. 

(ΡΙαἰο) Γοργίᾳ : ([{π|ὸ Πολιτείας γ΄. ν». 408. Ο, Ηϑε, 398, 

438. Βα5.) 299 Λυγιθόμενος. 

- φφΙαῖο) Εὐθυδήμῳ: (269, 2. Βα5. 271. Ο. Ἠϑ1.) 61, 12 
Ἤδη. 

[ΡΙαΐο Ἐπ γα. Ρ. 277, 26. Ῥα5. 299, Ὁ. Ηδι. Ψιάς ἃ- 

:, 

θτεβοῖι. δα Ἡδβυοὶι.] 126 Καλὰ δὴ π. 

Θεαιτήτῳ : [8δ, 10. Βα8. 185. Ὁ. ΗΞι.1 110 Ἱππέας εἰς 

πεδίον (81, 9: Β45. 172. Ε. Η51.) δ8δ Τηνάλλως 

[78, 80. Βα5. 166, Ο. ΗἨΞ4.1 616 Ὕηνῶν θρεμμάτων 

[76, 29, Βα5. 161. ΑΔ. ΗΞ1.] 625 Ὑπηνέμια : λέγ. 
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[ΡΙαίο Τμοεί, Ρ. 89, 18, Βα5. 194, Β, ΗΒ1.1 199 Καταν- 

τικρὺ καί. 

--- [ῥΡΙ]αΐο Ιοπ. ρ. 361, 39. Βα5. 593, Ὁ. Η5ι.1] 79 Ἡρα- 

κλείαν λίθον. 

ἐν ᾧ ἡ ἐπιγραφὴ, Κρατύλος, περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος : [8, 

28. Βα5. 413. Δ. Ηϑ81.1 624 Ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα. 

Λύσιδι : [268, 82. Βα5. 210. Α. Η51.1] δ84 Τέφραν. 

----- (ῬΙαίο) Λύσιδιε [ρτορ. ἤμ.1: 439 Π]λημμελεῖν. 

---- Νόμοις: [Χ1]- Ρ. 626, 29. Βα5. 944. Ο. Η51. ΨΙάε Ῥογβοιῃ, 

Οριβο. Ρ. 266. Ιάοιῃ ἰοουβ γαϑρίοὶ νι ἀθίιν ἴῃ Κάκη : 

δειλία, αὶ Νόμων η΄.] 126 Κάκη : βαρέως [1 Ρ, 

515, 43. Βα5. 637. Ε. ΗΒ51.1 142 Κατασκεδάϑειν 

ᾳ. Ρ. 512, 40. Βα5. 629. Ὁ. Η51.) 306,17 Νῦν δή. 

----- (ΡΙαἴο) Νόμων β' [523, 438. Βα5. 661. Α. Ηδι.1: 599 

Τολμῆσαι. 

---- Νόμων γ΄ : (Ρ. 591. υἱ{, Βὰ5. 689, Ε, Η51:.) 906 Νῦν δή» 

[Ὀὕδὶ νόμοις η΄, 5.4 Ιερο, Νόμοις" ἢ νῦν.} 

-- Νόμων δ' : ιάς Νόμων {. 

-- Νόμων ς΄ : (662, 13. Βα5. 768. Β. Η5..) 10 ᾿Αδιάφ- 

θορον [πιὸ δ΄. Ρ. ὅ82, 18, Βα5. 822. Ο. ΗΒι.] 

619 Ὑ μνούντων. 

[ὀΡΙαΐίο [μερ5. νι. ρ. ὅδ6, 830. Βα5. 782. Ο. Ἡδε, Ὑἱάε 

Ἀυμηκεη, αἀ Τίπι. Ρ. 211.]: 407,1 Πελανοέ: πέμ- 

ματα. 

--- Νόμων ζ΄ : [581], 1. Βα5. 819. Ὁ. ΗΒι.] 616 Ὑηνῶν 

θρεμμάτων. [Υ]άς ἰπ Νόμων -ς΄.]} 

Νόμων η΄ : (589, 46. Βα5. 649, πᾶν. 845, Β. Η51.) 

969 Ὀσταφίδα. ; 

ΨΙάς ἴῃ Νόμοις εἰ Νόμων γ΄. 

----α (ΡΙαίο) Νόμων θ' : [ἴπ ἥπς6}] 297 Δύση 434 Ἰ]λημμε- 

λεῖν [599, 46. Βα5. 872. ΕΒ. ΗΒι.1] 5998 Τολ- 

μῆσαι. 
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-- (ῬἸαῖο) Νόμων (. (ρτορε ἥμ.) 344 Ὀργεῶνες, υδὶ Νόμων 

δ΄, ; 

Νόμων ια΄: (615, 20. Βα5. 676. Ὁ. [μαιι. 916. Α. Η51. 

228 Λιθῶντας. : 

(ΡΙα19) Νόμων εα' : [61δ. υἱέ. Βα5. 917. Ὁ. Η51.1 168 

Κιέβδηλον. 

-----ὀ Ιαίο) Νόμων ιβ' : (625. 626. Βα5. 945. Η5ι.) 82 Εὐὖ- 

θύναι, Ἀ15. ἢ 

(ΡΙαΐο ἴμερρ. Χιῖ. ῥ. 626, 40. Βα45. 947. Ὁ. Η51.) 228 

Λίέθων ποτίμων. 

---- (ΓΙαἰο) Πολιτείᾳ: (ὙἹ. Ρ. 680. Α. 2. Ετί, 82,.26. ΑἸ. 

429, 41. Βα5. 496. Ὁ. Ηϑι. 'ΓΠεπιῖϑδί. ρ. 308, Α. 926. 

Β. 104, 0.) 50. Ζάλη. (Χ. ". 617. Ἐ. Ηϑὲ. 472, 28. 

Β45.)917 Οἵ : περισπ: (Υ͂. Ρ. 409, 80. Β45. 436. Α. 

Ηϑ81.) 607 Τροφή-. 

---- (Ρ]αίο) Πολιτείας α΄: [371], 39. Βα5. 329. Β. Η5.1 619 

Ὑμνεῖν 643 Φαῦλον : τὸ [8] α δ'υϊάα Ἰερα δ΄, 501]. 

Ρ. 404, 41. Βα5. 429, Ο. ΗΒ51.] 

(ῬΙαΐο, Βερ. 1. 1πῖ|ξ. Ὁ. 3571, 9. Β85.), 61 Ἦ δ᾽ ὅς. [ΕῚ 

τ Ρ]αΐοπα ]. ο. διϊπηιταπὶ νἀ οἴ θά οηι ἦν δ᾽ ἐγώ.] 

---- (ΡΙαἴο) Πολιτείας β΄: (389, 43. Βα5. 378. Ὁ. ΗΒ. 

74 ρας δεσμούς (378, 16 [πιὸ 982, 16] Βᾶ5. 

88. Ὁ. Ηϑ8ι1.) [Ψ]άς ν. 379, 9. Βα5. 348, Α. Ηϑι. εἰ 

5680]. ΒΌΠηΚ. Ρ. 148.1 148 Κατατείνας ἐρῶ. (384, 

28. Βα5. 364, Ὁ. ΗἨΞΒ1.) 248. Μαρτύρωνται (989, 

22. Β48. 361. Ο. Η51.) 572. Τεγχθέντων... 

[ὀΡ]αίο Βορ. τ1. Ρ. 387, 84. Β85..372. Ε, Η51.}] 661 

Φλεγμαίνουσαν. 

Πολιτείας γ΄ : (396, 4. Βᾶ5. 398. Α. ΗΞ:.) 14 Ἐρίῳ στέ- 

ψαντες, τ] Πολ. {. [400, 45. Βαᾶ5. 411. Α. Η5ι.} 

271 Μωυρίξω (398, 36. Βα5. 406. Α. Η51.) 592 

Σπουδάφω. 
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(ΡΙαἴ0) Πολιτείας γ΄ : (396, 41. Βλ5. 999. Ε. Η51.) 120 

Καθαίρωμεν 233. Λυγιθόμενος (Υἱ46 βυρταὰ ἰη Γορ- 

γίᾳ) (398, 28, Βα8. 434. Ια. 391. Ο. ΗΒ1.) 

607 Τροφή. 

----- Πολιτείας δ΄ : Ψ]46 ἴῃ Πολ. α΄. 

--- (Ριαῖο) Πολιτείας ε΄ ἐπὶ τέλει: (Ππ|0 Χ. ἱπ ποθ) 413 Πε- 

ριαγειρόμενοι. 

[ΡΙαΐ. Βερ. ν. ρῖορ. ἤα. ν]ά. 5.10]. ρ. 167,7ὺ 309 Νυκ- 

τερίδος αἶνος. 

----- Ἐ[(ΡΙαἴο) Πολιτείας Φ΄: δὅδ8δ8 Τευτάξειν 561}. ρ. 483, (Ὁ, 

[μπιηᾶγ. βῖνε 428, 4, Βα5. 521. Ε. Ηϑι. ἀοοεπίς Ἀυδη- 

Κοη. δά Τίμη. Ρ. 254.] 

- - (ΡΙαίο) Πολιτείας η΄ : [449, 26. Βα8. 5δδ5. Β. Η5:.}] 9391] 

Παραστησόμεθα. 

--- (ΡΙαἴο) Πολιτείας θ' : (456, 7. Βα5. 573, Ε. Η51:.) 59 

Ἡγουμένου. 

(ΡΙαίο Βδρυθ. 1χ. ρΡ. 466, 23, Βα5. 6574. Ὁ. Η51.) 103 

Ἱερὸν τί εἴ 295 Νεωκορήσει. 

---- Πολιτείας ἐ: {[Ψ146 ἴῃ ΠΠΟλ. γ' εἰ εἴ 637 Φαινόμενα. 

(ΡΙαἴο) Πολιτείας : [464, 490. Βα5. 600. Β. ΗΞ:.] 177 

Κρεόφυλος. 

ΓΡΙαίο Βερ. χ. Ρ. 471, 46. Βα5. 616. Β, Η5ι.1 680 Τετα- 

μένον φῶς [469, 41]. Βα9. 613. Ο. Ηϑ8ι.] 572 Τὰ 

ὦτα ἐπί. 

--- Πολιτικῷ : (129, 18. Βα5. 289, Ε. Ηϑι. Τρδηβί, ρ. 306, 

Ὁ: 829. .Β: ἘΠυοσγά. 1].. 61. ῬΙαῖ τὰν ῬῬ.. 96, Ο.) 

262 Μεταποιεῖσθαι. 

-«-- ὁ φιλόσοφος ἐν Συμποσίῳ: [184, 16. Βα5. [94. Β. Ηϑι.] 

326 Ὀκρέβας: τὸ λ. [εἰ Ὀκρέβας : σκηνή. 

(ΡΙαἴοὺὴ Συμποσίῳ (177, 8. Βα5. 174.. ἢ. Ηϑ8έ. ΜΙάς 

Ροΐβοῃ. αἀ Μεά. 734.) 317 ΟἱὨ : περισπ. 

(ῬΙαῖο ϑ'ιυπιροβίο): δ69 Ταριχεύειν [56}}. Ρ. 183, 1. 

Βα5. 190. Ὁ. Ηϑε. Ψψιής Ροῖβ. δά Τόοιρ. Ρ. 474.] 

Ῥλοί. 56 
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:--.--. Τιμαίῳ : 145 Καταψήχεται [497, 36. Βα58. 82. Ει. ἩΒι.] 

3972 Παλιναίρετα : φευκτά. 

(ΡΙαἰο) Τιμαίῳ: (482, 31]. Βα5. 48. Ο. Η51.) ὅδ0 Ζάλη 

60 Ἦγεν 214 Λέμμα : κυρίως (499, 48. Β88. 

1086. Α. Ετῇι. 88. Β. Ηβιε.) 241 Μαθηματικόν 

2064 Μέτρον (482, 16. Βα8. 42. Ὁ. Ηϑι. (Ι. ΑἸοκ. 

Ρ- δ4, 26.--ῶ2δ, 7. οἀ. ργ.) 348 "Ὄργανα χρόνον 

(486, 6. Βα8. 52. Ε. Η51.) 567 Ταλαντουμένην [55]. 

α. ἴμβειη. 500, 28. Βα5. 90, Β. Ηϑι. Βυδμηϊ. αα Τ ηι, 

Ρ. 253.1 5689 Τευτάξειν. 

- Φαίδρῳ: (198, 48. Βα5. 296. Β. Η51.) 869 Παιδικά 

(208, 39. Βα8. 264. Β. Η51.) 608 Σέφθησαν [202, 

7. Βᾶ5. 242. Α. Ηϑι1.] 683,11 εἰ 14 Σταθερόν [|196, 

38. Βᾶ8. 230. Α. ΗΒ:. 612 Τυφών [εἰ Τυφῶνος πο- 

λυπλ. γιάς Βυμηκεη. δὰ Τίη. ρρ. 260, 1] 

(ΡΙαῖο) Φαίδρῳ: (198, 48. Βᾶ5. 236. Β. Ηϑ8ι.) 194 Κυ- 

ψελιδῶν ἀνάθημα. 

[Ρ]αἴο Ραάν. Ρ. 212, 16. Βα8. 272. ο. Η5ι.]. 129 Καὶ τὸ 

τοῦ λύκον [197, 50. Βα8. 299, Ὁ. Η5:.1 100 Ἰδίαις 

δαπ. 

---- (Ριαἴο) ἐν Φαίδωνι (γ4ἀς Περὶ ψυχῆς): 8560. Ὀρτυγοκόπος 

[564 101 ἐμφαίνων οὕ Πδοράγῆο ἰοσομάπι πιοπεΐ Ῥοῦ- 

βοηυ8 δὰ Βυϊάδη).} 

----- (ῬΙαἴο) Χαρμέδῃ : (φτορ. ἴπϊξ. Ρ. 248, 4. Βα5.) 9 "Αδην. 

----- Περὶ ψυχῆς : (42, 51. 43,1. Βα5. 106. Ὁ. Ε. Η851.) 10 

᾿Αδιάφθυρον (38, 27. Βα5. 95. ἤπ. Η51.) 642 Φαῦ- 

λον : τό. 

ΡΙ]αίο) Περὲ ψυχῆς : (29, 41. Βα8. 61]. Β, Ηϑι.) 67 Ἢ: χωρίς 

(24, 406. Βα5. 683. δη. Ηβι. 61 "Ἤδη ; ἀ. τ. ἤδειν. 

(1, 11. Βα5. 102. Ὁ. Η51.) 646 ΣυγγραφικῶΈιὀᾳ (98, 

35. Λᾶ5. 96, Β. Η5ι..) 5698 Τρέφεσθαι. 

Αἀάϊε Ρούϑοπυβ (Τάρταρος) τἴὰ ἱποίαβαηι. 861}, ρ. 670, 4. 

δὶ νευθᾶ περὶ ψυχῆς [οΥδᾶῃ 6 564 αΘ ΕἸ θ05. τοίχα πο ἃ 
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Ρυϊααί, ν6] ἀὐτοιϊοβ οὐ σοηήυ5, αἱ ἀρὰ ϑυϊά απ, 

γιάς Ράοῃ. ρΡ. 44. ἢ. Βα5. 112, ἃ. ΗΒ. εἰ βεηᾳ. 

[Οἱ ποιηταί: 49 Ἑώς: οὐχὶ Ζαγρεύς 72 "Ἤπειρος 9095 

Νυός 348 Ὀργεῶνας.] 

ΠΟΛΕΜΩΝ: 67 Ἠλύσιον 284 Μωρότερος Μωρύχου 

575 Τελμισεῖς. 

ΠΟΛΥΖΗΛΟΣ Δημοτυνδαρέῳ : 618 Τῶν τριῶν κακῶν. 

ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟΣ: 198 Κύφωνε- 459 Προσέκοψεν τωῖ 
598 Τράχηλοι. 

---- Δημόταις : 291 Νεανισκεύεται. 

Συντρύφοις : 348 Ὅρμενα. 

ΠΡΑΞΊΙΩΝ ἐν β΄ Μεγαρικῶν : 521 Σκέρον : Σκ. 

ΠΡΟΞΕΝΟΣ : 208 Λαρινοὶ βόες. 
Πυθικὸν ἀπόφθεγμα : Υνἱάε Χρησμοί. 

Οἱ ῥήτορες : 8. ᾿Αδελφίξειν [167 Κίο:] 870 Παλαιόν 

[38] Παραγραφή: οὐ] 300 ἸΠαράστασις : τούνομα 

[393 Πάρεδρος] 404 Πεδικά [412 Πέπλο!) 

439 Πολιτεία 447 Πρέσβεων [545 Στρωτήρ 

629 Ὑπὸ μάλης: τὸ] 

--- ῖάε ἰη Δικανικοί. 

[Ῥωμαῖοι : 802 Νόμος : ὁ κ. 401 Πατάνια 418 Περίέ- 

νησα 4386 Ποδοκάκη : ξύλον 460 Προσκεφά- 

λαιον 511 Σικάριοι.} 

ΣΑ͂ΚΑΣ (Ἀσεβίου :)ὴ Σάκας. 

[Σἅμιοι : 304 Νύμφαι: σκ. 

ΣΑΠΦΩ: 81 Θάψος 490 'Ροδώπιδος ἀνάθημα. 

Ὀε εα: 216 Λευκάτης [648 Φάων 

ΣΕΙΛΗΝΟΣ ἐν δ' τῶν περὶ Συρακόσσας : 50] Σαρδόνιος γέλως, 

ἘΠῚ σέλινος πι8. Σιμωνίδης ϑυϊά. εἀ. Μεά, 5εα Σιληνὸε 

Κυρί. ε πι5. ΤΠι δευτέρῳ ϑυϊά. 
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ΣΕΙΣΜῸΣ ἐν Νιόβη : ψίάε Αἰσχύλος. 

ΣΈΛΕΥΚΟΣ : δ10 Σησαμὴῆν. 

ἐν τῷ Ὑπομνήματι τῶν Σόλωνος ᾿Αξόνων : 344 Ὄρ- 

γεῶνες. 

ΣΗ͂ΜΟΣ ὁ Δήλιος ἐν τρίτῳ: 446 Πράμνειος οἶνος. 

ΣΘΕΝΕΛΟΣ : δ10 Σθένελος. 
[ΣἹκελικαὶ νοοϑβ : 201 Λάγεσις 299 Νήστης.} 

--- [Σικελιῶται : 181 Καρδιώττειν 166 Κίναδος 284 Μω- 

ρότερος Μωρύχου.} 

------ [Σικελοί : 800 Νιδες.} 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ : 188 Κύβηβον 414 Περιαγειρόμενοε 50] 
Σαρδόνιος γέλως. 

ΣΚΑ͂ΜΩΝ ἐν τῇ β' τῶν Ἐὡρημάτων : 652 Φοινικήϊα. 

[Σκύθαι : 109 Ἱππάκη.] 

ΣΚΥ͂ΛΑΞ ἐν Περίπλῳ : 626 Ὑπὸ γῆν οἰκοῦντες. 

ΣΟόΛΩΝ : 102 Ἰδύους 164 Κιγχάνεεν 437 Τ]οινὰν 

491 Ῥοῦν. 

[θὲ 6οὸ: 110 ἹἽἹππάς ὈΪ5 245 Μᾶλλον Φρύξ 288 

Ναυκραρία 410 Πεντακοσιομέδιμνον δ08 Σει- 

σάχθεια 586 Τὴν κ. σ. ἔλα. 

---- [Αξοσι πιεπιογαίυγ : 344  Ὀργεῶνε-.] 

ἐν πρώτῳ" Αξονι: 514 Σῖτος : καλεῖται. 

[5ο]οηἶβ, υὐ νἱἀείυτ, Νόμοι: 288 Ναυκραρία. 

[Οἱ ἑπτὰ σοφοί : 2456 Μᾶλλον Φρυξ.] 

ΣΟΦΟΚΛΗ͂Σ: 4 ἃ θ ᾿Αγωγεύς 7 ᾿Αδαγμός 9 ᾿Αδη- 

φάγοι 19 ᾿Εσέφθην 37 ἘΕῤορνιθίαν 53 Ζη- 

μίαν λαβεῖν. Μ5, ϑδηρεῖμ. [Ρ. 98, ΒΕΚΙΟΙ,} Ζημέαν» 
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λαβεῖν : ἀντὶ τοῦ ξημιωθῆναι 122 Καθελών 

Κατεύχεσθαι τ, ἸΑ. .161 Καυρός 187 Κύνβη 

216 Λευγαλέα 219 ΔΛηκυθιστής 227 Λέτρα: 

ἦν 2399 Μάγαδις 247 Μαρεινὴ 248 Μά- 

στακας 255 Μελένη 2698 Μιαένεσθαι 

Μνείαν 912 Ξυνῶνα 326 Ὀκριάξων 

“Ὁλοσπάδες 846 Ὀρθοκέρως 946 Ὀρθόφρων 

869 Οὐκ ἐκφρῶσιν 361 Οὐρμάνιον ἄχος 

968 "Οφελμα 974 Παλίνσκιον 444 ἸΠορσύνεται 

461 Ἡροστατήριος 4056 Προυνούστερος 

Πτέρυγας. 480 Ῥαικούς 484 Ῥάχοισιν 

ψωιδὸς κ. 48δ Ῥειτά 488 'Ρήτωρ : συνήγορος 

Ῥικνός 493 Ῥυτῆρι 497 Σαλάβην Σαλάμβη 

5611 Σίκλος 898 Τὸ θερμὸν τοῦ ὀβελοῦ 602 Τρί- 

παια 697 Φαικω 640 Φαρμακίδα. 

-ο Αἰθέοψι : 22 ᾿Εσφηκωμένον 346 Ὀρθόπτερον. 

- Αἰχμαλωτίσι: 6048 Φαῦλον. 

᾿Ανδρομέδᾳ : 317 Οἰητας. 

(βϑόρμοοὶεβ) ᾿Αχιλλέως ἐρασταῖς : 369. Παιδικά. 

Δόλοψιν : 86 Ἑῤναῖος. 

Ἑλένης γάμῳ: 377 Πανόν. 

Ἠλέκτρᾳ : 249 Μασχαλίσματα. 

Ἠριγόνῃ : 96 Τοπάξειν. 

Θησεῖ : 8542 "Ὄπνιον νέφος [146 395 Ὀμπνίου ν.] 

Ἰφιγενείᾳ : 410 Πενθερά. 

Ἰχνευταῖς : 489 Ῥικνοῦσθαι. 

- [Κηδαλίωνι : 217 ΔΛευκὴ στάθμη, υδ]ὶ πη8. κιδαλέωνε 

338 "Ὄνου σκιά. 

----ὀ Κωμικοῖς [146 ΑἸΒεη. ΙΧ. Ρ. 388, Ε47]: 418 Πέρδικος 

ἱερόν. 

Ναυπλίῳ : 160 Κατουλάδα. ν|ήε Κυρί. δὰ δυϊά. 
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---.-. Νίπτροις : 400 Παρουσία. 

--- Ὀδυσσεῖ : 240 Μάγνον. 

[ϑορβοοὶεβ Ὀδυσσεῖ ἀκανθοπλῆγι, Η 5 γ0}). ν. ᾿Ελαιάεσσα] : 

298 Νηδὺς ἐ. 

--- [ϑορῃ. Ὁ άϊρ. Οὐ]. 1248. υἱ νιάείαν ; νὶάε 508}0].} 

485 'ῬΡειπαι. 

-----Ῥ Ποιμέσιν: 307 Ξανῶ. 

--- Ἐπὶ τεράρωι σατύροις : 359 Οὐκ ὥφιξεν [Ψ 146 ἴῃ Βεμιοκιὶ 

Εταρπιθη8 Ἡρακλῆς ἐπὶ Ταινάρῳ.] 

----- Τρωΐλῳ : 497 Σακοδερμίτης. Οοηΐον [,6χ. ΜΒ. ΒΙΡ]. Οοἱϑ!η. 

Ρ. 475. δὶ πιὰ]Ὲ Σακοδερμάτης. Αἰϑεγΐ. 

Τυροῖ : 671 Ταυροφάγον. 

Τυροῖ β΄: 17 Ἐρρηνοβοσκός. Μίάε Βεπι!. ἀὰ ΜΙ. 

Ρ. 38. 

----- Ὑδροφόροις : 8366 Ὄχος ᾿Ακεσσαῖος (Μ͵|ά46 μ. 365, 1.) 

[Σπαρτιᾶται: δδ8 Συνέφηβος-.] 

ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΣ ἐν β' τῶν Ὁμοιοτήτων : 429 Πηνίον. 

ΣΤΗΣΙΜΒΡΟΤΟΣ : 612 Τυφλότερος σπάλακος. 

ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ: 66 Ἠλίβατν 122 Καθεών 412 Πέ- 
ποσχα 599 Τρία Στησιχόρου. 

Ῥεεο: 378 Πάντ᾽ ὀκτώ. 

ΣΤΡΑΤΤΙΣ : 214 Λελεπασμένουν 609 Τρῶγει. 
Μακεδόσι : 596 Τόπιον. 

Ποταμοῖς: 224 Λίνον λινωϊῖ-. 

[Ἢ συνήθεια : 30 Εὐημεία 287 Ναύκληρος : Ὑπ. δ15 
Σκαιεμβατεῖν δ44 Στρωτήρ. 

--- [Συνήθως : 84 Ἑῤκρινῆς 128 Καιρός: κα 568 Σῶ, υδὲ 

συνηθέστερον. ϑεὰ Εἴγπιο}]. Μ. ρΡ. 742, 1. ἡ δὲ συνή- 

θης γραφή. 
[Συρακόσιοι : 127 Καλλικύριοι 1606 Κιλλικύριοι.] 
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[Σύροι : 496 Σαβέκ, υνὶ Σύρας διαλέκτου ἴμεχ. ΒΙΒ]. Οοἰεἴϊη. 
Ρ. 475.1} 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ : δε εο, 186 Κύνα'αὸ [48] Ῥαδαμάνθνος ὅρκοι. 
----- Εἰδίοτίοι5, [46 τὸ νἱάθ αϊοκ. δα 5ομοὶ. Ῥῃαἶββ. 45.] 

ἐν ιβ΄ : 188 Κύνειος. 

ΣΩΤΆΑΔΗΣ : δ64 Σωτάδεια. 

ΣώφΦΡΩΝ: 139 Κάρκαρον 227 Λίτρα: ἦν 310 Ξνήλην, 

15 314 Ὀγκίαν 379 ΤΠΠαμφάλνα. 

ὁ μιμογράφος (π|8. μηνογρ.) πιοιιογαίι : 485 Ῥηγίνους. 

----- ᾿Ανδρείοις : 479 ἸΠωλάς. 

ΓΕ ν τοῖς τακτικοῖς: 54 Ζυγός.] 

[Ταραντῖνοι : 487 'Ῥῆτρα.] 

[Οἱ τέκτονες: 186 Κυμάτα 233 Λυγῶδες 458 Προσ- 

αγώγιον. 

[Οἱ τελῶναι: δ13 Σιρομάστης.] 

ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ : 346 "Ὄρθιον νόμον. ΜὶάΘ ΤΠ, ΨοΥοσιπι. 

ΓΓΕΡΨΊΩΝ : 61 Ἢ δεῖ χελώνης. 

ΤΗΛΕΚΛΕΙΔΗΣ (γ᾽4ε Τηλεκλῆε): 238 Λυχνοζωσα 4267 
Μέμφειραν 495 Σαβαρίχν 496 Σάθων 566 

Τάδ᾽ οὐ παρά. ίάε 613 Τῶν δυνατῶν. 579 Τερ- 

πότραμις 83 Τευτάξειν 618 [Τῶν δυνατῶν 

{ἃ ἱποϊ αβὰπὶ ἀξ ῬΟΥΒΟΠΙ5. 

-- Ἀμφικτύοσιν : [ΑἴΒεη. νι. Ρ. 268. Β.] 144 Κατὰ χειρός 

504 Σεῖσαι, δὶ προσκαλέσασθαι Ῥοτβοπιι5 Οριιβο. Ρ. 
287. εἴ οοηΐοτί Ατϊβίορῃ, ΡΙαΐ. 607, 

----- Ἡσιόδῳ : 8966 Οὐδαμηῖ. 

--- Πρυτάνεσι : 480 Ῥαγδαίους. 

ΤΗΛΕΚΛΗ͂Σ : ((οἴϑᾶπ Τηλεκλείδης, 412.) 100 Ἰβυ΄. 

ΤΙΜΑΙ͂ΟΣ : 501 Σαρδόνιος γέλως. 
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ἐν ς΄: 127 Καλλικύριοί. 

-- ἐν τῷ θ΄ : 174 Κοινὰ τὰ φίλων. 

ΤΙΜΑΧΙίΔΑΣ: 514 (Σῖτος : καλεῖται. . Ὦς Τἰπιδο ίάα νίἀε Κι5- 

ἴετ. δὰ ϑυϊά. ν, ᾿Αργᾶς. 

ΤΙΜΟΣΤΡΑΤΟΣ : 49 Ζάγρα. 
Οἱ τραγικοί: 168 Κληῖσαι 222 Λιβρόν 240 Μάγους 

[241 Μαίμακον] 460 Προσίσχε 8608 Σέφθησαν 

5390 Σπεῖρα 867 Ταλαπείριον 898 Τρανές-. 

3567 Οὐδὲν [Ἡ τραγωδία: 274 Μονωιδία 5863 Οσσος- 

πρὸς τὸν Δ. 

(Τταρίοαβ ἃποηυπι85): 620 Ὑπάρχων. Ὑιάς Βυίΐάδι ν. 

Ὡς οὐχ, γαἸςοκ. δά Ῥηοη. 1676. εἴ ιοβ εἰΐας Κι ἀϊα5 
δα Ρογβοιὶ Ορυβο. Ρ. 969. 

ΤΥΡΤΑΪΙ͂ΟΣ ὁ τῶν ἐλεγείων ποιητής : 611 ἷπ νορε. 

ὙΠΕΡΙΔΗΣ : 27 Εὔβουλος 30 Εὐημερία δ4 Ζυγομαχεῖ 

86 Θέσθαι 95 Θριπηδεστόν 126 Κακώσεως 160 

Καττύεσθαι 155 Κεραννύουσι 229 Λόγον χάριν 

278 Μοιχίδιον 287 Ναύκληρος : Ὕ. 

914 Ὀβολοστατοῖ 846 Ὀρθῆς δὲ τῆς 

ἐντ. 9392 Παραχειμάϑοντε 406 Πελαγίξειν 

901 Νοθεῖα 

᾿Ορθὴν δ᾽ 

436 

ἸΠοδοστράβη : π. 452 ἸΠροέπεσον 478 Πωλητή- 

ριον 479 Πωλάς- δδ6 Σύνταξις : ἀντὶ τοῦ δ99 

Τριακάς 680 Ὑποστήσας 649 Φιλοτησία : Δ. 

518 Σκευοποιοῦντα. 

----- Πρὸς ᾿Αριστογείτονα : 352 Ὅσιον : Ὕπ. 

---- Κατὰ Αὐτοκλέους : 266 Μηλόβιος. 

398 Παρεῖαι ὄφεις : ὀνομ. 

-- Κατὰ Δημοσθένους: 143 Κατατομή 300 Νικάνωρ 

Παραγραφή : οὗ μόνον. 

----- Ὑπὲρ τῶν Εὐβούλου δωρεῶν : 411 Πεντηκοστή. 

Κατὰ ᾿Αντιθέον (΄ερεὲ Μαντιθέον εχ Ηδγροοῦ. 44.) : 

Κατὰ Δημάδου: 227 Λιτή: τῆς 340 Ὀξυθύμια : Ὑ. 

382 



789 

Κατὰ Πασικλέους : 550 Σνμμορία : Δημ. 

.----..-.-.ἕ Κατὰ Πατροκλέους : 38] Παράβυστον ᾿ 664 Φορβαντεῖον. 

(Κατὰ Πατροκλέους, ΗατροοΓ.): 293 Νεμέας αὐλ. 

---- Πρὸς Πολύενκτον : 549 Συμμορία : Δημοσθένης, ὍΒΙ πιοχ, 

κατὰ Πολνεύκτου. 

[Οἱ ὕστερον: 948 Ὀργεῶνας-.] 

ΦΑΐΙΔΩΝ Σωκρατικὸς Ζωπύρῳ : 229 Λογάρια. 

ΦΑΝΟΔΗΜΟΣ ἐν τῇ ε΄ ᾿Ατθίδι : 397 Παρθένοι : τάς. 
ἐν ς΄ : 604 Τριτοπάτορες-. 

ΦΕΡΕΚΡΑΤΗΣ : 9, 22 ᾿Αδηφάγοι 25 Ἕτερ. 286 Ἐστη- 
μένα 90 Εὐημερίαν 122 Καθηγεῖσθαι 131 

Καπνοι 132 Καρκένος : ΔΛ. 1605 Κιλῴων 209 

Λάσανα 219 Ληκῆσαι Ληκούμεσθ᾽ ὅλην [5εἀ 

νἱά. ἴῃ “.γἱεξ. Τλεβηι. 2608 Μητρίδα 28δ Ναει- 

κισήρεις. Υ΄. ΑἸΒετί. αὐ Ηδπγοϊ. ν. Μετγάλλειον μύρον. 

Ῥογβοη. 422 ἸΠεριστερόν 432 Πλατιάσαι 492 

Ῥυπαίνω “522 Σκίρον : τόπος Σκιτών [“[εσ. 

Σκέρων." Αἰδεγτξ. «τὸ νεῦρα ἀεϊεῖ Ῥογβοπυβ. ΥὙἱάθ 

5680]. Ατὶβί. Εᾳ. 691. Σκίέτγων βογνὶ ποηβη, Ἡοτοαοί. 

1Π|. 190] δ24 Σκόνυβιν 628 Σύφισμα δ41 

Στρατηγίς 547 Συηνία 560 Σφῆκες 583 

Τευτάξειν 598 Τραπέμπαλιν 598 Τραύξανα 

6835 Ὑφόλμιον “Ὑφος 0560 Φιτν 65] Φοβερό-. 

--- Αὐτομόλοις : 401 Πασσυδί 841] Στραγγαλίδες. 

-- Ἰπνῷ : 626 Ὑπόβολον. 

-- Κοριανοῖ : 6596 Τοῦ : καὶ ἐπὶ 619 “οσκναμᾶν. 

--- Κραπατάλοις: 307 Νωτοπλῆγα 647 Φίλιος. 

-- Δήροις : 188 Κυντερώτατα 966 "Οχθοιβος. 

---- (ΓΒεγεοσγαίϊ5, νἱάς Ηδγροοσ. ἱπ Μεγαλλεῖς) Μετγαλλεῖς : 32 

Εὐθὺ Λυκείου. 

-- Μνρμηκανθρώποις : 573 Τεθολωμένος, “5. ῬογΞοῆ. 

Ρῇῆοί. 5 Η 
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-- Πεγάλῃ : 204 Λακπατεῖν. 

ΦΕΡΕΚΥ͂ΔΗΣ: 616 Ὕης. 

[ΦΙΛΑΡΓΙΔΗΣ : 647 ἰπ νορο. 

ΦΙΛΑΡΧΟΣ. γ᾽άε Φύλαρχος. 

ΦΙΛΕΑΣ: 86 Θερμοπύλαι. 

ΦΙΛΗ͂ΜΩΝ : 98 Θυρσόν 249 Ματτύης [υδὶ φιλήβων πι8.] 
3826 Ὀκτώπηχυς 503 Σαντὴν ἐπαινεῖς 602 Τρι- 

τημόριον : τοὺς 608 Τριτημόριον : Δ. 

-- Ἐφεδρέταις : 3571 ἸΠαλαστή. 

-- Νυκτί: δ8δ Τηνάλλως. 

-- Παγκρατιαστῇ : 448 Πρό. 

-- Ὑποβολιμαίῳ: 599 Στοιχεῖον : ἡ σκ. 

ΦΊΙΛΗΣ : νἱάε Φύλλες. 

ΦΙΛΙ͂ΝΟΣ : 89 Θεωρικά: χρήματα. 

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ: 238 Αὐχνοῦχον 248 Μακρὸν πιῶ 369 
Παιδισκάριον 667 Ψωμοκόλακες. 

-- Φιλαθηναίῳ : 547 Συκάμινα. 

[Ὁ φιλόσοφος : Υἱάε Πλάτων.] 

ΦΙΛΟΧΟΡΟΣ: 15 Ἑρμῆς ὁ πρὲ 129 Κανηφύροι: ᾧ 144 
Κατατομή 177 Κρηπίς: τ. 223 Λίθος 284 

Λύκειον : ἕν τῶν 917 Οἴηθεν 344 Ὀργεῶνες 

423 Ἰ]ερίστοιχον 442 ΠΠομπεία : λέγ. 462 Πρὸς 

τηῖ πυλίδι 506 Σεισάχθεια 8560 Συμμορία 

552 Συγγραφεῖς 579 Τετράδι γέγονας Θ02 Τρι- 

κέφαλος : ὁ Ἑρμῆς 804 Τριτοπάτορες 606 Τρι- 

τοπάτωρ. 

---- ' ̓ Ατθίδος: 176 Κοβαλεία 8621 Σκιρόν Σ. 

ἐν τῇ Πρὸς Αλυπον ἐπιστολῇ : 606 Τροπηλίς. 

ἐν τῷ Περὶ ἡμερῶν : 606 Τρίτος κρατήρ. 

--- ἐν Τετραπόλει: 591 Τιτανίδα γῆν. 
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ΦΙΛΥΛΛΙΟΣ: 26Ὶ Μετγακέρα-. 

ΦΙΛΩΝΙΔΗΣ : 339 Ὀξίνην. 
[Οἱ φρεωρύχοι : 596 Τόρο-.] 

[Φρύγες : 37 Ἑ οί" σαβοί: μ. δ2 Ζέτνα 182 Κύβηβοε 

228 Λιτύερσαν.} 

ΦΡΥΝΙΧΟΣ : 560 Σφηκῶσαι 8699 Τριάκοντα 639 Φωνόν 

6δδ Ψόθος-. 

--- Μονοτρόπῳ : 397 Παρθένοι: τάς. 

--- Μούσαις: 120 Καδέσκος : ἀ. 

- Μύσταις : δ83 Τευτάθειν. 

ΦΥΛΆΡΧΟΣ: 319 Οἰκουρὸν ὄφιν. 

ἐν ἐ: 587 Τιάρα, υδὶ φιλαρχον ἃ τη5. “οἱ ΑἸ10]1 5οτ δ᾽ ἔαγ, 

ν. ὁ. ἰη ΡΙυΐάγομο Τ. τι, ». 9456, Ἐς 962, Β. Ο.᾽ Πεν- 

76. 

ΦΥΛΛΙΣ ὁ μουσικός: δ23 Σκολιόν [00] φίλης πι5. βεᾷ Φύλλις 

δυ14, εἴ ΒοΠοι δίς Ρ]αίοηϊδ ν. 103, Αὐδίορῃδηϊ5 

Δα ἤλη. 1937. ν6βρ. 1291.] 

ΦΩΤΙΟΣ, εἶνε Ροίϊυ5 Ἰεχ  οοστΡ ἢ ΔὉ0 δὸ ἀθβουιρίὶ : 

[ἐγώ : 48 ᾿Ἑωλοκρασία : ἔ. 51 Ζάμολξις 478 Πω- 

λοῦσιν 602 'Τριτημόριον : τούς 609 Τρύχνον.] 

[ἡμεῖς : 3516 Ὀδός : ἀρσ. 948 Ὅρμενα 640 Φαρ- 

μακός: ὄν.} 

[εἴρηται ἐν ἑτέροις : 100 ᾿Ιαμβύκη. Νοι Ἰϊᾳιεί.} 

ΡΗΟΤῚΙ, ἰνε ροίϊυ8 ἰοχὶσορυαρβογιηι 0 6ὸὺ ἀεβοὶρίοτιηι, 

ὉΠ μΔΪο5 

[ἡμεῖς : 12 ᾿Ερανιστάς 17 ᾿Ερυγγάνειν 42 "Ἑφηλον 

61] Ἤδη: πρὸ 73 Ἡρακλεώτης λέθος 111 Ἶπνος 

119 Κάβαισος 125 Κακκάβη 191 Καρδιώττειν 

168 Κλαιήσει 173 Κνηκίδας 186 Κυλοιδιαῖν 

198 Κωπῆρες πλοῖον 213 Λεκάνη 223 Λιγαί- 
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νειν : τὸ 227 Λιστριον 228 Λογγάσω 229 

“Λογοποιός 2399 Μα Μαγγανεα 4224] Μαῖαν 

275 Μορμώ 217 Μουνυχιῶν: κα΄ 910 Ξυήλην 

318 Οἰκείαν 919 Οἰκέσκωε 825 Ὀκλάξ 949 

Ὀρός 9364 Οσφραίνεσθαι 961 Οὐρητιᾶν 362 

Οὐσίαν 967 Ὀψώνιον 985 Παράκλητος 408 

Πέξα 419 Περιοίκιον : ̓σ. 4838 Πλειστοβολεῖν 

4834 ληρωτής 4567 ἹἸ]ροπέρυσιν 472 ἸΠυελίδα 

481 'Ῥαθυμεῖν 483 'Ῥάφανος 493 Ῥυτά : συν- 

ἐστ. 5607 Σέρφοι 615 Σκάλος δ2ὃ Σκῦλα: 

λέγ. 529 Σπαρτοπώλιον 880 Σπεύδειν δ94 

Σταλαγμόν 5398 Στιγμήν δ99 Στοιβήν 8640 

Στολήν δ49 Συμμορία: Δ. 897. Τραγήματα 

607 Τροφή θ24 Ὑπηνέμια:. λέγ. . 6834 Ὑστέρα 

δεκ. 642 Φαῦλον: ἡμ. 6567 Ψωμός- 658 

Ὧδε. 

[κοινῶς : 442 ἸΠομπή: ἀποπ.] 

[νῦν : 116 Ἰστιατόρια 1382 Καρκίνος: Λ. 166 Κέ- 

ραμον 188 Κύβηβον 205 Λαμπάδιν 207 

ΔΛαμπτήρ 291 ΜΛουτρά ουτροφόρος 288 

ΝΝαύκραροι Ναυκραρία 514 Ὀβολός 3561] 

Ὀρχήστρα: τὸ νῦν 5600 Σαρδαναπάλους 516 

Σκαφεῖον 519 Σκιαγράφος 646 Φθόην 6δ4 

Φορεῖον.] 

[οἱ πολλοί: 199 Κῶσος 999 ᾿Οξίνη ὃ. 40] Πατά- 

για 508 Σχολή δ84 Τηθαλλαδοῦς : ὅν. ῬοΙδᾶῃ 

εἴ 131 Καρδιώττειν, υδ] πολλοί. 

γιός ἴῃ Βίος. ΝΝεώτεροι. Συνήθεια. “ὕστερον. Χρῆσις. 

ΧΑΜΑΙΛΕΩΝ ἐν τῷ περὶ Θέσπιδος : 857 Οὐδὲν πρὸς τὸν Δ. 

ΧΆΑΡΗΣ : 62 Ἢ δ᾽ ὅς: ἀντί. 

ΧΑΡΩΝ ὁ Λαμψακηνὸς ἐν τῇ πρώτῃ: 182 Κύβηβος. [δὲ Οιᾶ- 
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τος νος Μυ5. Οὐ. Οαμί. Ῥαγί. 1100. 221. Αἀ ε)υ5 

Κτίσεις τεΐεγο 953 Ὀστακὸς, Ὁ] καρ᾽ ὦ ἀεϊειάα, νεὶ 

5816} ἰεσοπάμπι καὶ ὁ Χάρων, υἱ ρΡ. 286, 10. 344, 17. 

488, 2. ψιάς ἀἀάοπάα δα 410, 28.] 

[ΧΕΙΛΩΝ. Ἐ]5 ἀϊοίαπι : 586 Τὴν κατά. 

ΧΟΙΡΙΛΟΧΟΣ ὁ Σάμιος: 498 Σαμιακὸν τρόπον. “Ἐογδᾶῃ ἰορ, 

Χοιρίλος. Αἰϊδεγ. Νεῆιρεὲ ἴῃ ϑαπιίδοῖβ, δὶ νογᾶ 

εβί οοη]εθοΐϊαγὰ α. Βυγραβὶὶ, Σαμιακὰ μῖο Λαμιακὰ ἰπ 

δυϊάα ταροηοητ5, ΟΠΟΥ νογϑπὶ βούνάβϑδε νἱάδίιτ 

Ἠδβυοῖ. ἴῃ Σαμ. τρόπος, ἈΘῚ τηϊγαϊη οϑὶ ΠΟΘΙ ΠΟ ΠῚ 

ε ΡΙ]υΐάγομο ΘΟΥΓΟΧΙ588 τοὺς δ᾽ ἐμβόλους σεσίμωνται. 

(σεσήμονται 15.) 

[ΤᾺ χρῆσις : δ10 Σησαμῆν 659 Ὦ Ἥρακλες-.] 

ΧΡΗΣΜΟΙ: [19 ᾽Ες κόρακας 23 "ἔσχατος Μυσῶν 28 

Εὐγενέστερος Κόδρου 2δῦ Μελάμπυγοι 261] 

Μετὰ Λέσβιον 266 Μέτρωι ὕδωρ 268 Μητρα- 

γύρτης 378 Πάντα λίθον 379 Πάντα ὀκτώ 473 

Πύθια καὶ Δήλια 489 Ῥοδίων χρησμός 806 Σέ- 

ρειφον δ86 Τὴν κατὰ σαυτόν, ὶ Πυθικὸν ἀπό- 

φθεγμα] 617 Ὑμεῖς ὦ Μεγαρεῖς. 

ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ: 258,20 Μέντοι. 
-------- Περὶ χρησμῶν: 296 Νεοττός. 

Γ]ωάννης ὁ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Εχ ε)ι5 Ηοιὶ!. χυ τ. δὰ Μαίι. 
ν, 25. ρ. 168. ἀεϑοηρίδπι 6556 βἰοββδᾶπι Εὐνομυυμένη 

ἀϊοῖῖ ΒΟ] θυβηθγυβ. Οοπίεν ῬΠανοχίηαπι (νεῖ Ζομαγαπι 

Ρ- 920.) ἃἂρυά δυπάθπι ϑοῃ]θυβηεσ. [οχ. Ν, Τὶ ν. Εὐ- 

νοῶν, οὑπὶ ΟΠ γυϑοβί, Τὶ ναι. Ρ. 219, Β, εἀ. Μομίεξ,] 

ΨΑΛΜΟΙ͂: Νἱάε ἴμι Γραφαί. 

[οἰδαῖ : 99 Ἰάλεμος, δὶ θρῆνος 100 Ἴακχος 105 ἽἼθυμ- 
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βος Ἰθύφαλλοι, 15 107 Ἰμαοιδός 

109 ᾿ἸΙοῦλος, δΪ5 227-8 Λιτνέρσαν,-σης 

Μεθύμνιν 274-85 Μονωιδία 3802 Νόμος 

Ξυναυλία 397 Παρίαμβοι 441] [Πολυμνή- 
;»» 

στει α. 

ὨΡΙΓΈΝΗΣ : Ψἱάο ἰη "Αδηλοι. 
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16 
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βωμολόχος 175, 15 

βωμὸς 23, 5 

γαλεώτης 112, 8 

γάλλος 183,2 

γαμβρὸς 410, δ 

γαμεῖ ρῖῸ ἔγημε 211, 17 

γαμησείειν 438, 18 

γαμητέον 438, 22 

γάμοι. Ψιάε 52, 22. 213, 6. 

291 Ὀ15. 304. 306. 510 

γαστρὶ πενθῆσαι 358, 19 

γεγράφηκεν 582, 15 (εἴ 21 οοΥ- 

τυρίε, υὐ νΙἀδίυτ) 

γεῖσα 356, 10 

γέλγη 494,6 

γεννᾷν 660, 1] 

γεννῆται 332, 27. 344, 28 

πυρραῖς γένυσι 476 

Γέται δ0 εἴ 51 

γεώμοροι 127, 11. 168, 14 

Γῆ 604 Ρῖ5. 606, 10. 612, 

2 ὑπὸ γῆν “οἰκοῦντες 626, 

17 

γιγγλιμωτὸν 245, 22 

γλαμᾷν 220, 7 

γλαὺξ (στίγμα) 499, 5. γλαῦκα 

τωθάϑουσι δὅ86,1 

γλήνη 601,1 

γλῶττα 2, 24 

γνῶμα, γνώμων 220, 1. 493, 

22 

γόνατα 190, 14 

γονύκρουσος 491, 26 

Γοργὰς, Γοργόνη, ᾿Γοργόνες 435, 

2. 5602, 5 

Γοργόνιον 6049, 24 

γράμμα (δικαστικὸν) 430, 7. τὰ 

κδ' γράμματα 498 

γραμμὴ μακρὰ, βραχεῖα, 242, 

22. 243,} 

γραφαὶ, 87. 212, 4. 384, 23. 

390 βῶρε. 409, 8. 487 5::ῥὈ 6. 

δὅδῶ, 19. 641 

γράψειας, γράψειαν, 487, 2 

Γρύλλος 162, 19 

Γύγης 604, 17 

δάγυνον 431,15 

Δαέδαλος 413,12 

δαιτυμὼν 21, 28 

Δάματερ 72, 26, 659,16 
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Δαναὸς 215, 19 διακόλλημα 539, 18 

δανείσω, δανειῶ 885, 21 ες Διάκριοι 386, 7 

δάπεδον 68, δ διακωδωνίσαι 153, 13 

Δαρεῖος δ6, 8. 489,18 διαλαχεῖν 222, 5 

δεδειπνάναι 75, 9 διαχειροτονία 148, 13 

δείλην ὀψίαν, πρωΐαν 468, 23 διδάσκαλος 627, 10 

δεινοπαθεῖν 968, δ Δίδυμος 187, 25 

οἱ δέκα 274, 4 διεξωμένοι 507, 23 

δεκάπαλαι 571, ὃ διήκειν 394,7 

ἐπὶ Δελφινίῳ 41, 21] διθύραμβος 571, 13 

Δελφοὶ 455, 24. 456. 490,1. δέκαι 24,19. 32, 7, 40, 2), 

602, 7 ἡ ἐν Δελφοῖς σκιὰ 41] 88} 06. 42, 9, 44, 20, 91. 

424 460 Ξρε. 47, 16. 58 5:ρε. 

δέμας 563, 19 59 βξρε6. 126 μῖ5. 126 "5. 
δέρμα 366, 23 188 Ρῖ5. 160, 11. 169, 25, 

δέσμα Σαρπηδόνιον 502, 1] 212, 12. 234, 6. 267, 12. 

Δηϊόπη 36, 3 289, 25. 290. 366, 9..361. 
Δηϊών 583,1 962 8:8} ρ6. 38], 382, 384 
Δῆλος 386, 27 Δήλια 473,1] Ὁ15. 390. 438. 467, 4, 467. 

Δημάρατος δ87, 10 618, 619, 15. 681,21, 614, 

δήμαρχοι 288 9. 633. Ὀῖ5. 641 8. παρὰ 
Δημήτηρ 16, ὅ. 127, 9. 311,2. δίκην 383 δίκη Σκυρία 525, 

333, 10. 538,10 17 
Δημητριάς 386, 13 εἰ 26 δικασταὶ 120 Ρἷβ8. 121,1, 136, 
δημοποίητοι δὅδ0, 7 2, 16], 13..249, 23, 243, 

δῆμος 288 κατὰ δήμους δικασ- 1. 480, 7. 549, δ. 581, 
ταὶ, 1356 26. 599, 12 12 οἱ 17, 590, 6. 599, 4 

Δημοσθένης 114, 2 -ἶ δικασταὶ κατὰ πόλιν, δή- 

οἱ διάδοχοι 85, 24 μους, 135, 25. 599, 1] 
διάθεσις ὀξίνη 339, 20 δικαστήρια 66. 67, 163, 17, 19. 

διαιτηταὶ 267, 12. 384, 20. 6Ἀ96. 296. 324. 380. 601, 4. 
390, 13. 451, 13, 581, 23 669, 4 
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δικαστικὸς μισθὸς 467, 23. 581, 

17. 623,19. 

διοκωχὴ 399, 3 

Διονύσια 83, 283. 90, 1. 313, 

21. 376, 26 Διονύσιαι θεω- 

ρίαι 89, 9 πομπαὶ 442, 15 

Διονυσιακοὶ ἀγῶνες 106, 3 

ἱμάτιον 487,16 

Διονύσιος 103, 2. 194, 18. 235, 

22. 485, 28 

Διονύσιος ὁ Χαλκιδεὺς 99, 920 

Διόνυσος 83, 24, 26. 100, 3. 

224, 11. 3δ7. 495. 520, 8. 

616, 11 

Διόνυσος χθόνιος δ0, 1 . 

τὸ ἐν Διονύσου θέατρον 106, 5 

Δῖος 256, 17 

Διοσκοῦροι 78, 22 

Διόφαντος 284, 8 

Διοχάρους πύλαι 75, 5 

διτάλαντος δ66, 1] 

Δίφιλος 18,12 

δίφρος ὀκλαδίας 825, 16 

δίχαλκον 570, 7 

δοκιμασία ἀρχόντων 329, δ 

ὁ τὴν δοκὸν φέρων 623, 8 

σὺν δορὶ, σὺν ἀσπίδι 552 

δορύξενος 10], 13 

δόχμη 591, δ 

δράκων 422, 15 

δράπετον 245, 23 

δραχμὴ 272, 14. 604, 8 

δρωπακίστρια 391, 20 

τῶν δυνατῶν τι κέλενε δθδ, 9. 

618,1] ἢν πὶ 

δυσερμία 29, 1ὅ 

δύσκολος 34,10 

δυσώνης 356, 15 

Δωριεῖς 27, 26 

Δωρίχα 490, 6 

δωροξενίας γραφὴ 390 

ἐ Αἰξσιηι ἰῃ ἑώρων ἄς. 47, 22. 

48, 22. 49, 8 

ἐβίω 358, 21] 

ἐγγονύκρουστος 431, 27 

ἐγκαῦσαι, ἔγκαυμα 539, 8, 608, 

18 

ἔγκλημα 480, 8 

ἔγκυκλον 8388, 14. 394, 25 

ἐγκυσινόχωλος 192, 10 

ἐγρηγόρειν 59, 6 

ἔθνη 605, 20 

τείας, -εἰαν ορίδξνι 

σειας) 437, 2 

εἰειν ἀδβίἀογαϊϊνα (πολεμηπεί- 

ειν) 438, 11 

εἰκάς. Ψιάς μήν. 

εἰκότως 243, 20 

εἴλλειν 160, 16 

Εἴλωτες, Εἰλωτικὸν 127, 17. 

166, 1δὅ. 168; 7. 409, 1δ. 

410, 1. 426, δ 

εἶναι αθυπάαϊ 595, 2 

(ποιή- 
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εἰρεσιώνη 471, 21 

Εἰρήνη 126, 29 

εἴρων 146, 22 

εἰσαγγελία 87, 6. 191], 4. 480, 

6 

εἰσήρρησεν 75, 15 

εἴσοδος 989, 26 

εἰσφοραὶ 478, ὃ. 649, 15 

'Ἑ κάτη 240, 5 

ἱἙκάτομνος 101, 22 

ἐκβολὴ σίτου 514, 17 

ἔκδυθι 3992, 16 

ἐκκλησία 121], 8. 1900. 19]. 

302, δ... 821,16. 4562. 4566, 

29, δδδ, 10. 5662, 20: 599; 

12 

ἐκκλητεῦσαι 

ΔΤ10, 5 

ἔκκλητος 41], 8 εἴ 6 εἱ 15 

ἐκκορηθείης 295, 4 

170. ΠΡ εεῦ Χ10. 

ἐκμιαίνεσθαι 269, ὃ 

ἔκπωμα 448, 28 

ἑκτήμοροι 407, 1ὃ 

ἑκτικοὶ 613,2 

ἕκτον 69, 18 

Ἐκφαντίδης 180, 25 

ἔκφοροι 71, 22 

ἐκφρεῖν 369, ὃ 

ἔκχυσις 866, 16 

τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα 686 

ἐλαία δ08, 18 εἰ 27 

πτώματα 471,6 

ἔλαφος 112, 4 

ἐλαιῶν 

“Ἑλένη 304,11 

Ἐλευσὶς 102 Ρ15. 397, 2. 488, 

10. 648, 9 

ἕλκος ὄνυχος 339, 16 ὕπουλον 

692.1 

ἔλυμος 266, 2 

ἐμέθηκεν 252, 1 

ἐμμέλεια 809, 16. δ08, 8. 511], 

12 

ἐμνήσατο 278,1] 

ἐμποίνιμος 359, 7 

ἐνδεῖσθαι 458, 25 

οἱ ἕνδεκα 49. 391, 6 

᾿Ἐνετίδες ἵπποι 29δ, 16 

ἔνη καὶ νέα. ΝΊ᾽1άς μήν. 

ἐνηλύσια 67, 18 

ἐνιαυτὸς 691, 24 

᾿Ἔννεάκρουνος 291, 7 εἴ 24 

ἐνοικίου δίκη 362 ἐνοίκια 287, 

18 

ἡ ἐντελεῖς 3959, 9 

ἔντριχον 428, 23 ΄, 

ἐνύπνιον 149, 26 

ἐξάγεσθαι 453,11 

ἐξάγιον 584, 20 

οἱ ἑξακισχίλιοι 467, 24 

ἐξείτης 198, 8. 199, 16. (321, 

6) 
ἐξοκέλλειν 1δ4, 6 

ἐξοστρακισμὸς 110, 16, 369, 

24 

ἐξούλης δίκη 160,11. 562 

ἐξωμὶς 25, 2δ 
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σαυτὴν ἐπαινεῖς 502 

ἐπαύλια 213,6 

ἐπεποιήκη 48, 18 

ἐπεπόνθη 48, 17. 123,19 

ἐπέτειος 26, 8 

ἐπηλυγησάμενος Θ΄, 9 

ἐπιάλτης 592, 1ὅ 

ἐπιβάλλειν ὀφθαλμὸν 864, 8 

ἐπίβδαι 252, 21 

Ἐπιγένης 357, δ 

ἐπιγλωττᾶσθαι 359, 10 

᾿Ἐπίγονοι 120, 17 

ἐπικάλαμοι πυροὶ 476, 20 

ἐπικηρυττόμενα χρήματα 858, 

7 

ἐπικλήρου δίκη 294, 6. 488,1 

Ἐπικράτης 190, 16 

Ἐπικρατίδες 118, 18 

ἐπικρῆσαι 178, 8 εἴ 10 

ἐπικωμάσαι 197, 1 

Ἐπιμαστὸς 249, 7 

ἐπιμελητὴς μυστηρίων 282, 20 

ἐπισελήνιον δ08, 21] 

ἐπισημαίνειν δ09, 8 

ἐπιστάτης 452, ὃ. ὁμονοίας 339, 

14 

ἐπιστατικὴ γραφὴ 487, 4 εἰ 14 

ἐπιτριηράρχημα 60], 12 

᾿Απόλλωνος 60, ἐπιφάνειαι 

1δ 

ἐπίχειρα δθ6δ, 17 

ἐποίκιον 419, 1] 

οὐδὲν πρὸς ἔπος 967, 4 

ἐπωβελία 462, 19 

ἐπῳδὸς, ἐπῳδικὴ ποίησις 599, 

15 

ἐπώνυμοι 5841, 20 

ἐρανάρχης 484, 8 

ἐρανιστὴς 11, 29 

Ἐργάνη 345,6. 614, 17 

Ἐργόφιλος 12, 16 

ἐρεύγεσθαι 17, 25 

᾿Ερεχθεὺς 397, 4 εἴ 7. 482, 15. 

664, 4 

ἐρέψιμος 310, 15 ' 

ἐρήμη δίκη 267, 12 

ἐρίθακος 269, 13, 369, 4 

ἐρινεὸς 14, 2 

Ἐρινύες 85, 15. 506, 11] 

Ἐριχθόνιος 875. 8576. 977, 9 

ἐρίων τρίτην 604, 18 

ἕρκος 14, 17 εἴ 21. 392, 19. 

847,12 εἰ 15 

Ἕρμαϊα 408, 2 

Ἑρμῆς 169, 8. δὅ79, 22 κοινὸς 

29, 16 πρὸς πυλέδι 462 τρι- 

κέφαλος 60] σῦκον ἐφ᾽ ἝἋἝρ- 

μῇ 547 Ἕρμαῖ 441], 15 

ἐρρύην, ἈΟἢ ἔρρευσα, 459, 12 

"Ἔρση 662, 10 

ἐρύθημα 18,1 

Ἐρυθραῖοι 431, 1] 

ἐρυθρόδανον 18, 2 

ἐρωτᾷν, ἐρώτημα 475, ὃ 

ἐρωτίξειν 12, 6 

ἔσις δδ4, 20 
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ὑπὲῤ τὰ ἐσκαμμένα 623, 22 

ἐσκοράκισεν 359, 19 

Ἑστία 601, 18 

᾿Εστιαιῶτις 580, 17 

ἐστυκὼς 958,1 

ἑταῖροι 405, 9 

᾿Ἐτεοβουτάδαι 521, 14 

ἐτεὸς 24, 18 

ἐτὸς 959, 22 

ἔτος 631, 25 τρίτῳ ἔτει 605, 22 

ἐτώσιος 359, 22 

Εϑαίνετος 215, 24 

Εὐβούλη 218 15 

Εὔβουλος 90, 2 

εὐδίας φαλακρότερος 0938, 14 

εὐημερεῖν 80, 17 

Εὐήνωρ 390, 18 

εὐθέως 31,10. 383,18 

εὐθηνεῖν 31,13 

εὐθὺ 31,10. 33,18 

εὐθυδικία 381,19 

εὔθννοι 82, 15 

εὐθὺς 580, 7 

εὐκαιρεῖν, -ία 502, 26. 563,7 

εὐκάρδια 191, 20 

Εὐκλέης 499, 8 

Εὐκλείδης 499, 1,2 

Εὐκράτης 256, 8 

Εὐμενίδες δ06, 19 

εὐμήκης 117, δ 

Εὐπάλαμος 419, 1] 

εὐπραγία 38, 8 

εὕρεμα 38, 18 

Ῥμοί. 

Εὐρυκόων 111,12 

Εὐρυσθεὺς 579, 21 

εὐτειχὴς 117,1. 568, 4 

ἐφεῖναι 41, 7 

ἔφεσις 41, 14 

ἐφεστρὶς 6836, 22 

ἐφηβεύων 42,1 

ἔφηβοι 420, 517, 5. 541, 22. 

ὅ59, 1.5. 564. 7. 518. ΕΣ 

Ἐφιάλτης 325,1 

Ἔφοροι 526, 1 

ἐχθεξινὸς 45, 20 

ἐχῖνος 72,1. 439, 17 

τί ᾿ ἔχων στρέφῃ 587, 23 

“εως, -εων δοηϊνι (πήχεως) 

429,7 

ὧα 242, 18 

Φαμερῖται 242, 16 

Φάπλουτος δ0, 13, 242, 19 

Ζειὰ 276,16 

ξΞευγῖται 52, 7. 110,6 εἐ 11 

ξευγνύναι, -ειν 3532, 14 

Ζεύξιππος 280, 25 

Ζεὺς: δΌ;,.1...74.. 4..:.:118; 12. 

127, 8. 376, 24, δ70,.18 

Διὸς μήτηρ 304, 12 

Ζεφύριον δ00, 22 

Θηλοῦν 53, 18 

ξητηταὶ 2580, 4 

Θινίχιον 559, 11 

πρὸς Φόφον 459 

ξυγὰ 421, 11] χοροῦ 604, 20 

δ Κ 
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ταυτὸν ἕλκομεν θυγὸν 586, 

δ 

ὀῳδία 241,1 
Φωμήρυσις 26, 16 

ἢ δυρῃγοηίαπι ἀυρ] εχ, ἠνείχετο, 

ἄτο. 71,18 

ἢ ἴῃ ἤδη, ἑωράκη, ἅς. 48, 17 

ἴῃ νορσαίϊνῖ5Β (Στρατοφάνη) 

δά, 283 

ἤδη 61,10 

ἤδη 48, 19. 129, 19. 160, 6 

ἡδύοσμον 270, 24 

ἠϊὼν 72, 4 

ἠκηκόει 71, 12 

ἥκιστα 369,16 

τὸ ἧκον 599, 1 

ἡλιαία 324, 20 

ἡμίδραχμον 609, 25. 604, 2 

Ἡμιθέα 570,1} 

ἡμιμέδιμνον 69, 11 

ἡμίμναιον 566, 24 

ἡμιόλιος 10, 1 

ἡμίονος 108, 17 Σικελικαὶ 366, 

12 

τρία ἡμιτάλαντα, τρίτον ἡμιτάλ- 

αντον οἷ 5ἰηα 66. 608. 

604 

ἠντιβόλει 71, 12 

ἠνώχλει 71, 12 

Ἥρα 118, 13 ᾿Ακραία 61, 6 

Ἡράκλεια 168, 6 

Ἡρακλεῖδαι 79,1 

Ἡρακλειῶτις λέθος 299, 19 

Ἡρακλῆς 74, 5. 86, 16. 187. 

188. 208. 226 015. 228 ὈΪ8. 

246, 19. 256δ.. 52151. 546 

6. 366, 11 εὐ 26, 43, 4. 

δ37, 24, δ79,,2 }λ ιϑθροῖος 

Θ1δ, 7. 617, 8 ὦ Ἡράκλεις, 

Ἥρακλες 669 

ἥρως 76, 1 ἥρωες 177, 8 ἡρώων 

κρατὴρ 608, 1 

ἥσω ἴαϊ. Αἰΐ. (τυπτήσεις) 610, 

23 

Ἥφαιστος 74, 2. 375, 22. 376, 

17. 828 

Ἡφαίστεια 208, 25 

Ἠχὼ 118, 11 Τελενέκειος ἠχὼ 

574, 8 

ἠὼς 49, 4. 459, 26. 625, 13 

Θαλλὸς, θαλλὸς 286, 20 

θανάσιμος 79, 20 

θάνατος πηκτὸς 428,1 

Θαργήλια 472, 25. 699, 2] 

θαργήλιος 80, 9 

Θάσιοι δὅ44, 21] Θάσια κερά- 

μια 594,18 

θέατρον 9, 9. 81, 16 

θεῖν 436, 2 πάντα θεῖ κἀλαύ- 

νεται 378, 13 

Θειοδάμας 617, 7 

Θελξινία 446, 24 

Θέμις 883, 2 

Θεογένης 89, 19 

Θεόπη 218 "15 



θεοτελὴς 84, 8 

Θερμοπύλαι 73, 17. 474,19 

θεσμοθέται 802, 12. 321, 8, 

984, 22. 390. δδ2, 12 

Θέστιος 537, 25 

θετικὰ ἐπιρρήματα 438, 21 

Θετταλία 28, 18. 333, 5. 417, 

15. ὅ80, 14. 617, 25 

Θετταλιῶτις 680, 16 

Θετταλοικέται 409, 14 

Θῆβαι, Θηβαῖοι 115, 15. 242, 

20. 333, 4. 5900, 22. 668, 

10 Θήβησιν ἥρως 590, 22 

Θηραμένης 85, 19. 618, 7 

Θησαυρὸς ΔΙΠοπΐ5 440, 6 

Θησεὺς 192, 14. 226 "5. 254, 

260, 19: 9705: 976. 414, 

10. 622, 6 

θῆσσα 92, 4 

θήτέρᾳ 80, 20 

θῆτες, θητικὸν δ2, 9. 110, 6 εἱ 

11. 407, 18 

θίασος 82, 10 

θιασῶται 92, 1] 

Θόας 221, ὃ 

Θόλος 520, 7 

θόρος 111, 20 

Θρᾷκες 51]. 142, 3 

θρὶψ 96, 8 

θύρας προσθεῖναι 400, 1 

Θυργωνίδαι 591, 14 

θυροκρουστεῖν 380, 2 

θνρωροὶ 163, 8 
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Θύτιον 98, 17 

τ ἢοη ἃἀάϊέυγ ἀαίϊν᾽5 Ιοοο δά- 

ψοΥθΙοΓαπὶ Ρο51115 (τῶ) 612 

ὈῚ5 

᾿Ιάδμων 490, ὅ 

ἴαμβοι 397, 20 

Ἰάσων 36, 17 

Ἰβηρία 592, 7 

Ιῃ -ἴδιον ἀδπιϊπείνα (οἰκίδιον) 

919, 

Ἰδομενεὺς 178, 12 

-ιδος, τος, σϑηϊἶνὶ (Μέμφιδος) 

958, 2 
ἵδρυσις νεὼ, 385,1 

ἱερὰ γραμμὴ 594, 20 τριήρης 

386. 567, 23 οὐδὲν ἱ. 866, 

26 ἱερὸς λόχος 10, 8 ἱερὰ 

χρήματα, ἅς. 352 

ἴεσθαι 117, 17 

ἱκανὸν 688, 23 

ἰλάρχαι 106, 16 

ἱμαλιὰ 107, 17 

-ἰνδην αἄνουν. 6, 8. 640, 29 

Ἰοκαλλὶς 25δδ,]}] 

Ἰόλαος 61, 8 

ἴουλος 300,1 

Ἵππαρχος, ἱἹἹππαρχειοι 

15, 6. 602, 1 
ἱππὰς δ2, 8 

Ἱππεία ᾿Αθηνᾶ 614, 17 

ἱππεῖς 52, 8. 110, δ εἐ 10,142, 

ΨῚ 

Ἕρμαϊ 
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Ἱππίας 235,18 

Ἱπποκλείδης 363, 6 

Ἱπποκράτης δδ8, 17 

᾿Ιππόλυτος 571, ὅ 

Ἱππομάνης 398,1 

παρ᾽ ἵππον καὶ κόρην 997 ἵππος 

πολεμιστὴς 488, 16 σειραφό- 

ρος 503, 2] τίς τρόπος ἵππων 

591 

“ππύότης 894, 1] 

ἡ Ἰσθμικοῦ 375, 29 

ἰσθμὸς 114, 14. 444, 8 

Ἴσις δ08, 18 

Ἴσμαρος 248, 9 

ἴσον ἴσῳ 599, 26 

ἰσοσθενὴς 117,1 

ἰσόσπριος ὄνος 397, 17 

ἱστάναι, -ειν 392, 15 

-ίστερος οοῃπιρατγαίϊνα 461, 20 

ἱστορικὸς 229, 17 

ἴσχειν, 6}08 οοπηροϑβίία 460, 3 

-ίσω, -ιῶ, αΐατα 8 

Ἴυνγξ 271,1] 

Ἰφικράτης 908, 1ὅ 

ἰχθνοβολεὺς 119, ὃ 

Ἰὼ 118,18 

Ἴωνες, δουὰπι ἀϊαϊοοίι5 640, 8 

Ἰώνων γράμματα 498 

ἰωνιὰ 491,12 

κάβος 119, 20 

Καδμεῖοι δ82, 24 

Κάδμος 120, 21. 682, 24. 862, 

16. 668, δ 

καθαρὰ ἡμέρα 206, 19 

ἡ Καθάριοι 93, 21] 

καθελεῖτε 121, 15 

οὗ καθέστηκε 8358, 17 

κάθετος 137,9 

Κάθοδος 87, 22 

καθυποτοπεῖσθαι 691, 14 

Κάϊκος 123,11 

Ἐ κακαγγελεῖν 27, ὅ 

τῶν τριῶν κακῶν ἕν 619, 4 

ἡ Καλαρῶται 410, 1 

Καλιὰ 186,1} 

κάλλη 68, 27 

Καλλίας 208, 9 

Καλλιγένεια 87, 28 

Καλλικλῆς 908, 18 

Καλλικράτης 629, 14 

Καλλιόπη 99, 20, 225, 4 

Καλλιρόη 291, 25 

Καλλισθένης δ98, ὃ 

Καλλίστρατος 498, 22. 499, 1, 

δ506, 4 

κάλον 127,1 

Καλὸς 413, 19 

πάντα κάλων 378, 17 

καλῶς 347, δ. 8358, 20 

καμάρα 129, 2 

κάνης 3524, 17 

Καππάδοκες 217, 17 

ὑπὲρ κάρα 622, 28 

Ἱ κάρδαξ δ08, 9. 611, 13 

καρδοπὸς 243, 20 
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Κᾶρες, Καρία 97, 22. δ75, 1. 

δ79, 25 

καρκίνωμα 192, 16 

καρποῦ δίκη 962, 2 

Καρύστιοι 623, 15 

καρχαλέος 194, 7 

κάρχαρος 194,9 

Καρχηδόνιοι 501, 6. 652, 19 

κατὰ ἴῃ ΘΟΠ1ρ08. 1650, 13 

ἡ καταγγέλλειν 27, 5 

κατακλυσμὸς 615, 19 

κατακύλλωμα 593, 17 

καταλελάβηκεν 2183, 22 

καταλογεῖς 5406, 10 

κατάλογος 624, 12 

Κατάνη 378, 24 

καταπυγοσύνη 141, 9 

κατατετριμμένος 998, 27 

καταχειροτονία 148, 12 

κατενεγκεῖν 199, 4 

κατευθὺ 139, 23 

κατίλλειν 160, 10 

κατόπιν 341, 20 

κατοργᾷν 343,6 

Κατουδαῖοι 626, 19 

ὁ κάτωθεν νόμος 924, 19 

κέγχρος 197, 14 

κείρεσθαι περιτρύχαλα 424, ὃ 

πρὸς φθεῖρα 4θῶ, 18 σκάφιον 

517),.15 

κεκλειμένος 507, 24 

κεκρύφαλος 72,1} 

Κελαιναὶ 228 15 

κέλευθα ὑγρὰ 614, 25 

κέλλειν 1δ4, 6 

κενεμβατεῖν 515, 12 

κενὸς κύβος 8ῖνε βόλος 77, 9. 

602,10 

Κένταυροι 303, 11]. 

613,1 

κεραία 116, 1] 

Κεραμεικὸς 15, 17 

δθ66, 8. 

κεραμὶς ὀπαία 341, ὃ 

κερδαλῆ 157,1 

κερκέτης 157, 10 

κεστρεὺς 159, 15 

κέφαλος 517, 10, 682, 24 

κημὸς 660, ὅ 

κήρυκες 548, 19 Κήρυκες 68, 29 

Κηφεὺς 495, 3 

Κιωνοὶ 617, 14 

κίκκαβος 165, 21] 

Κίλικες 165, 3 

Κιλλικύριοι 168, 7 

Κιμμέριοι, -ρος 1606, 24 

Κίμων 88, 14 

κινάδιον 1606, 9 

κιναίδιον 118, 14 

κιννάβαρι 587, 20, 592, 7 

κιρσὸς 108, 20 

κίταρις 587, 15. 5164, 5 

κιχήσιππον 154,4 

κλάδος 470, 19 

κλαίει, κλαύσει 168, δ εἴ 10 οἱ 

11 

Κλαρῶται 127, 19, 410,1} 



Κλεινίας 192, 12 

κλεῖσαι, κλεῖδα, κλῇδα 168, 18 

Κλεισθένης 288 "Ϊ5. 363, 8 

κλειτορὶς, -Φεσθαι 281,1] 

κλεπτίστερος 451, 20 

κλήρου δίκη 438,1 

κληροῦσθαι 429-90 

κληροῦχοι 169, 4 

κλητὴρ 169, 25. 460, 26 

κλέμαξ 170, 18 εἰ 29 

κλίνη παράβυστος 380, 27 

κλινὶς δ2, 29 

κλισία 171, 17 

Κλυταιμνήστρα 410, 12 

κλῶνες 470, 19 

κγῇν 910, 7 

κνῆστις 9510, ὅ 

Κνίδος 224,6 

κνιπὸς 173, 23 

κοᾷν, κοεῖν 242, 12. 586,11] 

Κόδρος 27, 24. 448,11 

κοεῖν. Μιάο κοᾷν 

κόθορνος 35, 18 

κοίτη 167, 16. 324, 17 
Κόλαβρος 641, 22 

ἡ Κολλοπήρα 186, 2 

Κόλχοι 248, 18. 592, 8 

κολῶ 80, 8 

Κολωνὸς 967, 6 

κομήτης 350, 18 

κομιδὴ 34,12 

κομιῶ 85, 13 

κονᾷν 8385, 12 

810 

κόνυξα 524, 

Κόνων 308, 14 

κοππατίας 499, 1] 

εἰς κοπρῶνα θυμιᾷν 338,11] 

Κόρακες 20, 8 ἐς κόμακας 359, 

19, δ24, 15 εἰ 19 

κοράσιον 869, 26 

κόρδαξ. Μάς κάρδαξ 

κορδύλη δδδ, 9 

κορεῖν 560, 9. 296, 2. 496, 14 

κόρηθρον 496, 16 

κόρημα 418, 10. 496, 16 

Κόρινθος, Κορίνθιοι 10, 9. 61], 

δ. 194. 808, 189; ϑ6θ, 18ι 

379, 1. 441, 19 ὁ Διὸς Κό- 

ρινθος 315, 106. 478, 18. 

623, 7 

Κόροιβος 256, 21 

ἐπὶ κόρρης 488, 10 

Κορύβαντες 190, 2 

κόρυμβος 181,7 

τἀπὶ κοσκίνῳ 569, 4 

οὐ κατὰ κόσμον 858, 24 

κοσμὼ 598, 8 

κοσσοτράπεξος 9390, 20 

κότος 80, 1] 

κοττάβια 210, 8 

κότταβος 209, 22 

κόττης 454, 24 

Κόττος 6004, 17 

Κότυς 158, 8 

Κούρητες 664, 4 

κοῦσπος 4906, 9 
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κράσεις οἴνου 599, 19 

κρατὴρ πρῶτος, δεύτερος, τρίτος 

604, 25. 606, 8 

Κράτητα 20], 17 

κραυγὴ 170, 16 

κραύρα 176, 2] 

Κρέουσα 397, 10 

Κρῆτες 178, 6 Κρὴς θάλασσαν 

926, 11 Κρητίξειν 618, 4 

ἡ κριθείς. Ὑιά. ὀξύς 

κριταὶ κωμῳδῶν 411,1 

Κριτίας 91, 7 

Κρόβυξοι 51, 14 

Κροῖσος 40, 8. 245, 5 

Κροκωνίδαι 192, 5 

Κρόνος 51, 1. 501,1 εἰ 7 

Κρότιος 225, 5 

Κρότων, Κροτωνιᾶται 2605, 1]. 

614, 29 

κρούεσθαι πρύμναν 466, 25 

κρούειν μέτρον 585, 17 γλου- 

τὸν 499, 13 

κρουσιμετρεῖν 386, 2. 

388, 17 

κρύσταλλος 801], 8. 409, 12 

Κρώβυλος 60, 10 

Κτήσιος 446, 20 

κύβος 77, 7. 602, 14 

Κυδαθῆναι 176, 8 

Κύδων 591], 4 

Κυθήριοι 176, 8 

οὗ μάλα κυκκᾶ 360,9, 10 

ΠῚ 

Κυκλάδες ὅ82, 20 

Κύκλωψ 280, 24 

Κύκνος 575, 24 

κύλα 186, 4 

Κύλανθος 218, 18 

κύλιξ φασίμη 642, 6 

κυλοιδιᾷν 188, 19 

κυμάτια δὅθ5, 19 

κύμβη 180, 15 

Κυναίγειρος 246, 29 

Κύνης 187, 8 

Κυνόσαργες 73, 5 

Κύπρος 299, 1 Κύπριαι ἀκρίδες 

398, 1ὅ 

κυρβασία 189, 17 

κύρβεις 924 

κυρτὸς 290, 24 

κυφὸς 290, 24 

κύων 484, 19 σὺν κυνὶ ἱμάντα 

δ56 

κωλεὸς 196, 12 

κώληβος 196, 10 

κῶλον 138,7 

κωμῆται 197, 8 

κῶνος 197, 24 

Κωπαὶς 589, ὅ 

Κωφὸς λιμὴν 200, 4 παρὰ κω- 

φὸν ἀποπαρδεῖν 985 

λαβὰς ὁμοίας 392, 29 

λαγγάξω 228, 22 

λαγγονεύω 228, 29 



812 

λάγνος 201, 14 λαγνίστερος λειπόνεως 418, 20 

451,20 λειποταξίας γραφὴ 212, 10 λεε- 

Λάδων 411,2 ποτάξιον 225, 26 

λακκαταπύγων 209, ὅ λείριον 212, 22 

λακκατάρατος 204, 15 Λειψύδριον 285, 18 

Λακεδαιμόνιοι, Λάκωνες 22, 24. λεκάνη 214,1. 485, 26 

186, 15. 192,.138: 9200.,..7.. λεκάνιεον 219, 19 

204, 9. 808; ,3.. 591;.-12.: λεκανὶς 160. 7  ᾿ π- 

497, 5, δῦδ, 4,9 δϑΆ. 214. 1 

ΟΙ7, 25 ΔΛακεδαέμων 85, 7 λεκίσκιον 214,1} 

λάκκος 204, 1 λέμβαρχοι 214, 8 

Λακωνίδειν 192, 18 λέμμα 290, 20 

ἡ λάλαικος 219, 11 τὴν λεοντῆν ἐνδύου 586 

λάλαξ 219, 11] λέοντος πυρσοκόρσου 477 

λαμπὰς 206, 22 λεουργὸς 218, ὅ εἰ 20 

λαμπίξειν, -στὴς 208, 4 λεπάδες 207,20 

λαμπυρὶς 470, 12 εἰ 14 λεπίθειν 230, 19 

Λάμπων 93, 18 λεπτὸν 914, 7 

λανθάνειν. οὐ λελήθασι 860,3, ΛΑέρνη 255, 1. 615, ὅ 

λαοξόος 207, 16 Λέσβος 67, 16 Λεσβιάθειν 

λαπάξαι 207, 22 615, 8 Λέσβιος φδὸς 261 

λαπηκτὴς 208, Ἔ λεσχηνόριος 210, 10 

Λάρεινος 208, 12 Λευκὰς 649, 27 

λαρινεύειν 208, 16 λεύκη 246, 17 

ἄχρι τοῦ λάρυγγος 667, 10 λευκοὶ ἄνδρες 867, 

λαφυγμὸς 210, 16 Λευκόφρυς 576,7 

λαχανοπωλήτρια 5106, 4 Λεὼς 214, 22. 218 ίετ. 

λέβερνοι 601, 22 λέως 218, 3 

λεβηρὶς 611, 22 Λῆμνος 78,1. 120,1 ; 

λεβίαι 21δ, 4 Λήναια δθδ, 1δ 

λέγειν 638, 18 ληξιαρχικὸν 174, 18 

λεῖα 211], 24 ληξίαρχος 599, 18 
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λῆξις 221, 20, 21, 390, 15 

Λητὼ 187,9 

1 λήψομαι 220, 13 

λίαν 238, 13 

λιθιᾷν 228, 18 

πάντα λίθον κινεῖν 978,19 

Λέμνη 2565, 12 

Αινδία ᾿Αθηνᾶ 489, 20 

λίτρα 914, 8 

λιτροδόκη 227, 22 

λιτροσκόπος 227, 19 

λιχὰς 591, 4 

λογγάσια 228, 24 

λογεῖον 320, 4 εἴ 6 

λογισταὶ 952, 19 εἰ 21 

λογιστήρια 229, 7 

οὔτ᾽ ἐν λόγῳ οὔτ᾽ ἐν ἀριθμῷ 618, 

4 

Λοκροὶ 26,11 

λούεσθαι 231,1] 

“Δουσίαι 203, 3 

λουτροφύόρος, -εῖν 231 ἴετ. 

λόφος 2939, 2 

λόχμη μία οὐ τρέφει δύο ἐριθά- 

κους 269, 11]. 363, 4 

λυγαίως 285, 4 

λυγμὸς 296, 16 

λύγος 238, 2 εἰ 7 

Λυδία 267, 11 Λύδιον ὄργανον 

427, 26 

Λύκειος ᾿Απόλλων 294, 18 

Αὐὑκιος 2394, 16 εἰ 18 

ύκος 67, 11], 577, 22 

Ρβλοί. 

τὸ τοῦ λύκον 123, 21 

Λυκοῦργος 487, 20 

ΔΛυσικλῆς 460,5 

λυσιτέλεια, -εῖν 297, 9 

λυχνία 257, 26 

λυχνοκαΐαι 298, 4 

λωρίκιον 240, 2 

μὰ 299, 18 

μαγγανεία 240, 2 

μαγεία 2939, 17. 240, 12 

μαγειρεῖον 111], 2 

μάγειρος 240, 8 

Μάγνης (λέθος) 73, 20 Μαγνῆ- 

τις λίθος 73,8. 293,18. Μάγ- 

νητα ἀοουβαίϊνυ5 20], 17 

Μαγνησία 78, 22 

Μαῖα 251, 4 (βεἀ ποῃ νἱάείυζ 

6586 ΠΟΠΙΘὨ) 

μαιεύεσθαι, μαιοῦσθαι 241, 10 

μαιμάξαι, μαιμάκτης 241, 18 εἴ 

23 

μαινόμενος 246, 10 

μακαρία 292, 1 

εἰς Μακαρίαν 20, 23 

ἐς μακρὰν 359, 2] 

μακρόθεν 248, 5 

μάλα 479, 9 

μαλάχιον δ05, 26 

μάλη 629 "15 

μαλθακὸς, -κίξεσθαι 243, 26 

παντὸς μᾶλλον 979, 15 

μαμμᾷν 245, 17 

τι Γ᾿ 
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μαμμία 248, 14 

μαμμόθρεπτος 584,20 

μάναν 246, 4 

μάνδαλος 245, 24 

μάννα 240,11] 

μανότης 245, 19 

μάντεως μισθὸς 407, ὅ 

Μαραθὼν 73, ὅ. 188, 15. 591, 
22 

μαργάλη 612,4. 

Μαργίτης 256, 19 

Μαρδόνιος 378, 20 

Μαριανδυνοὶ 168, 6 

μάστιξ κηρίνη 162, ὃ 

μαστροὶ 250, ὃ 

μαστρυες 249, 15 

μασχάλαι 629, 12---Ἰ 

μάτιον 250, 1] 

Μαυσωλὸς 10], 23 

μάχαιραν παρακονᾷν 358, 95. 

μάχαιρα συκίνη 547, 183 

Μεγακλῆς 969, 11] 

Μεγάλη πόλις 280 15 

Μέγαλλος 26], 1] 

Μεγαρεῖς 617, 23, 3943, 15 

μέγαρον 299, 19. 

μέδιμνος 69, 11 εἰ 17. 604,1 

Μέδων 27, 25 

μεῖον, μειαγωγὸς 259, 14 εἰ 2], 

254, } εἴ 14 

μείω 271,12 

μελάγχρης 258, 8 

1 Μελαίνη 192, 14 

μελάμπυγος 217, 15 

Μέλανθος 27, 24. 28, ὦ 

Μελάνιππος 254, 7. 280, 24 

Μελέαγρος 254, 23 

μέλι ὙὝμήττιον 618,22 

μέλινοι 258, 27. 250, ὃ 

μελιτοῦττα 522, δα, ὥ 

μεμιλτωμένον σχοινίον 562, 20. 

Μέμνων 558, 18 

Μενδαῖα κεράμια 534, 19 

Μενδαῖοι 78, 14 

Μένδης, -ἦσιος 258, 12 

Μενέσται 409, 24 

μέντοιγε 258,19 

μέντον 258, 20 

ἐν μέρεσι στρατεία, μάχη 578, 

16 

Μέροψ 164, 22 

Μέσαπος 259, 9 

Μέσον, δικαστήριον 601, 7 

Μεσσήνιοι 200, 8 

ἡ μεταβολὴ 457, 1 

μεταλλᾷν 26], 4 

μέταξα 510,5. . 

Μετγαποντῖνοι 662, 25 

μετελθεῖν 252, 1] 

μετιέναι 252, 1] 

μέτοικος 59, 18. .268,. 3, 996, 

13, 437... 438, ι401....3 9. 

478. 516. 617. δδϑχεῖο. 

615,11 ᾿ ᾿ 

Μήδεια 6], 7. 221,6. 

Μῆδος οὐ φυλάξει 505, 4 
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μῆκος, 6}5 οοΒιροπίίὰ 117,4 Μολοττοὶ 84,1 

Μηλιακὸν πλοῖον 594, 9 μολόχη 244, 4 

Μήλοος λιμὸς 212, 17. 224, 8 μομφὴ 258, 8 

Μηλιουργὴς κλίνη 284, 23 μονόφθαλμος 26, 6 

μηλοῦν 199, 7. 266, 14 μονῳδεῖν 274, 27 

μηλωτὴ 265, 27 “ς τὰ μόρα 547, 9 μόρα Λακωνικὴ 

μῆνες πῶς ᾿Αθήνησι μετροῦνται 284, 21. 808, 16 

270, 26. 634, 9 μορίαι 5608, 18, 5609, ἢ 

ἡ μήτιος 258, 8 εἴ ἀἀάεπέήα μορμόφοβος 275, 18 

μητραγύρτης 183, 2 Μόρσιμος 502, 22 

Μητρῷον 268, 1ὅ μορύξαι 284, 1 

μιγῆναι 272, 12 Μόρυχος 275, 22. 284, 18 

Μίδας 227, 96. 228 5 μοσχεία 270, ὃ 

μικρὸς 527,11 Μούνυχος 276, 14 

Μίλητος 16δ,}1 Μουσαῖος 36, ὃ εἴ 5 

μίλιον 532, 27 μουσικὸς 277, 22 

Μιλτιάδης 179, 4 μοχθηρία 277, 24 

Μίνως 178, 7. 5601, 12 μυΐνδα 279, 8 

Μινώταυρος 414, 12, 522, 7 Μύλος 680,1 

μισθὸς 867, 14 Μυνδία 577, 24 

μισθοφόρος, -ρεῖν, 269, 3, 644, Μνόνησος 199, 1] 

929 μύραινα Ταρτῃσία δ70, 10 

μίσχος 20, 17 Μύρμηξ 25θ, 16 

μνᾶ 314,9 μυρόλωτος 238, 24 

Μίενασέας 281,6 μύρον 20, 21 

μνᾶσθαι 278, 8 Μύρρινα 78,1} 

μνημεῖον 272, 19 μέχρι τοῦ μυρρίνου θ57, 7 

Μνήσαρχος 5], 1} μυρτοχείλη 281, 18 

μοιμύλλειν 278, 1ὅ Μύρων 234, 19᾽ 

μοῖραι 284, 29 Μῦς 282,9 

μοιχείας γραφαὶ 390, 12, 409, Μυσοὶ 23, 22 

8 μύσταξ 379, 26 
Μυλιονίδαε 856, 1 μυχόνους 274, 18 
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μυχορήμων 274, 19 

Μώρυχος 284,10 

μωκᾶσθαι 283, 20 

Μώρυχος. ψιάε Μόρυχος 

μῶσθαι 284, 4 

ναὶ, ναὶ μὰ 239, 9. 240, 18 

ναὶ μὰ τὸν 299,16 

ναιχὶ 369, 17 

Νάξος 287,1 

γναστοφαγεῖν 287, 8 

ναύκραροι 287, 26 

Νιανυκρατὶς 287, 24 

νανυλόχιον 288,25 

κατὰ ναῦν 199, 18 

Ναυσίνικος δ580, 1} 

ναύφρακτος 699, 14 

γαυφύλακες 290, 7 

γεαγικοῦντος 29], 5 

γεατὸν 290, 20 

Νείλεως 27, 25. 585,19 

Νεῖλος 298, 8 

γεῖν 298, 11 

νέμειν προστάτην 400, 24 

Νέμεσις 293, 15 εἰ 17. 482, 

13 

γένηται 36, 14 

Νεοπτόλεμος 5669, 8 

γεοῦν, νέωσις 290, 20 

νεῦρα πολέμου χρυσὸς 251], 21 

νεφροὶ πετρόβλητοι 426, 16 

νεωκόρος 418, 1] 

νεὼς, 6]υ8 οοπιροπίία 469, 15 

νεώσοικοι 297, 4 

νὴ 240, 18- 

νηήσας 298, 5 

νήθειν, νῆμα 180,1 

γνηστεῖα 87, 22 

νῆστις 158, 22 γήστιος 258, 3 

εἰ αἀάεμπάδᾶ 

γνήτη 291, 14 

γίγλαρος 300, 1 ᾿ 

Νίκη 118, 8,1] Νίκη ᾿Αθηνᾶ 

614,17 Νίῖκαι 568, 2 

Νίνος 5600, 13 

νίτρον 221, 28 

νόθοι 188, 

νομὴ 294,2 

νόμισμα 814,9 

νόμοι ᾿Αθήνησι 87 93:06 

γομοφύλακες 821, ἢ 

γοσηλεία, -«-εὐεσθαι 232, 14. 

902, 22 

ἐμὴν κάμνειν νόσον 580, 4 

νουθετησμὸς 303, 19 

γνοῦμμος 802, 19 

Νοῦς 169, 9 

νύμφαι 607,7, Νύμφαι 617, 

10 

ἕ ρῖὸ σ η ξὺν 910, 21 

ξαίνειν 229, ὦ 

Ξέναρχος 485, 21 

ξενίας δίκη, γραφὴ 289. 390. 

478,9 

ξενικὸν, τὸ ἐν Κορίνθῳ 44] 
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Ξενόκριτος 983, 20 ὀδούς. ῥᾷον ὀδόντας ἀριθμεῖν ἢ 

ξένος 263, δ. 438,9 δακτύλους 489, 21 

Ξέρξης 203, 10. 489, 18. δθδ, Ὀδυσσεὺς 410, 12 

ἅν 5872 ἘΠ ὀδωδέναι 816, 18 

ξέστης 466, 21 Οἰδίπους 120, 18 

ξηροτρίβεσθαι 809, 7 Οἴη 317,8 Οἴηθεν 322, 29 

ξιφίϑειν 309, 17 -οίην εἴ -οιμι ορίφεἰνὶ 28, 24 
ξυάλη 310,1 οἰκεῖοι 6, 5 

ξύειν 510,12 οἰκέτης 3518, 14 

ξυλίδεσθαι 210, 17 οἰκογενὴς 920, ὅ 

ξύλον πρῶτον 469, 10 ξύλον οἴματα 320,10 

σκαμβὸν οὐδέποτε ὀρθὸν 596, οἶἷμος 398, 20 

8 οἰμώθειν 524,16 

κατὰ ξυμφορὰν 140, 4 οἰνόσπονδα 299, 28 

ξυνήγορος Τενέδιος 670, 1ὅ οἷόν τε 363, 18 οὐδὲν οἷον 356, 

ξυντρία 311, 8 24 

ξυρᾶσθαι 818,1 οἷος 322,19 

ξύσμα 309, 26 οἷς 318,18 

ξύστρα 539,14 οἷσθας 322,19 

ὄκνος 654, 9 

ὀβελιαφόροι 819, 21 ᾿ πάντα ὀκτὼ 378 

τοῦ ὀβελοῦ τὸ θερμὸν 5693, 5 ὀλιγομήκης 117, δ 

ὀβολὸς 270, 12. 5670, 7. 6519, ὀλίγος 328,9 

10. 602, 22 ὀλολύξειν 329, 20 

ὀβολοστάται 314, 15 Ὀλύμπια 356, 13, 387,1 

ὀβρίκαλα 314,22 Ὀλυμπέειον 330, 12 

ὀγμὸς 6068, 12 Ὀλυμπίων κρατὴρ 604, 26 Ὀ- 

ὀδαξῆσαι 8,1] λυμπίου (Διὸς) 606, 2 

ἡ ὁδεύειν 316, 8 Ὄλυμπος 5675, 16 

ὀδμὴ 352, 24 Ὀλύνθιοι 115, 14 

ὁδός. ἐν ὁδῷ καθελὼν 63, 8 σχι- ὁμαλὸς 330, 24 
στὸς ὁδὸς 562 Ὅμηρος 177, 13, 484, 23 
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ὅμηρος, -εῖν, οὔν, εὐειν 331, 1, 

392,11 

ὁμογάλακτες 332, 26, 344,22 

ὅμολος 338,10 

Ὁμόνοια 446, 21 

Ὀμπνία, Ὀπνία, Δημήτηρ 988, 

6. 342,14 

ὀμφακίξεσθαι 511, 8 

ὄμφακος ὑγιέστερος 614, 22 

ὀμφαλητόμος 24], 9. 995, 12 

ὄναρ 149, 26 

ὀνάτωρ 396, 6 

ὄνειροι τυφλοὶ 611, 17 

Ὀνόμαρχος 649, 18 

ὄνος 279, 22 ὄνος ἐν μύρῳ 997, 

10 ὄνου σκιὰ 419, 16 ὄνων 

οὔ μοι μέλει 612, 25 

ὀξὶς στομάχου 399, 20 

ὀξόβαφον 840,1 

ὀξὺς 296, 190, δ93, 19 1 ὁ δ᾽ 

ὀξὺ κριθεὶς 368, 7 

ὁπηνίκα 71, 18 

ὁπήτιον 841,13 

ὀργάξειν 264, 1ὅ 

ὀργᾷν 845,11 

ὀργεῶνες 82, 10. 348,11 

ὄργια 844, 8 

ὀργιάθϑειν .348, 20, 344, 12. 

946, 8 

ὀργυιὰ 849, 8 

ὀρεκτιᾷν 845, 18 

ὀρεσχὰς 884, 1 

ὀρεὺς 345, 22. 847, 8 

ὀρεωκόμος 845, 25. 

ὄρθιος νόμος 302, 17 

ὀρθοπύγιον 350, 4 

ὁριῶ 8δ, 18. 102, 17 

ὁρκιστὴς 947, 28 

ὅρκοι ταχυβάμονες 572, 8 ᾿Α- 

φροδίσιος ὅρκος ὅχο. 5672, 11] 

ὁρκοῦν 347, 21 

ὁρκωμότης 947, 28 

οὐκ ἐπὶ τῆς αὐτῆς ὁρμεῖ 389, 

1δ ν 

ὅρμος 348, 1 

ὀρνιθοτροφεῖον 3519, 11. 

ὄρνιξ 348, 22 

ὅρος 361, 23 

ὀροφὴ 349, 25 

ὀροφίας 369, 28 

ὀρροπύγιον 850, ὃ 

ὀρρῳδία 849, 2] 

ὀρτυγοκόμος 350, 10 

ὀρφανοὶ δ14, 7. 641, 4 

Ὀρφεὺς 214, 22. 218 "5. 

ὀρφναῖος 150, 6 ̓ 

ὀρχὰς 484, 18 

ὀρχήστρα 389, 26 

ὄρχος 361,11 

πλεῖστον ὅσον 433 ὁ 

"Ὄσσα 575,16 

ὀστέϊνος, ὄστεον 353, 11,12 

ὑστρακισμὸς (νάς ἐξοστ.) 1δδ, 

24 
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ὄσχεος 204, 17 

ὄσχη 354,12 

ὄσχος 354,6 

ὀτλεῖν 358,16 

ὀττεύεσθαι 358, 27 

ὃν εἶ ους σεηϊίἶνὶ (Νανσικύδου:) 
289,10 

οὗ 317, 5 

οὔατος 362, 26 

οὐδὸς 3516, 7 

οὐθεὶς 356, 17 

οὐλὴ 1560, 14. 860,1 

οὖλος 150, 12 

κατ᾽ οὐρὰν 150, 17 

Οὐρανὸς 604 μὶ5. 605,10. 

οὔρειος βίκος 361, 21 

οὔρια 625, 8 , 

οὖρος, οὐρὸς 163,2. 319,21 

οὖς, ἐπὶ τῶν ὥμων τὰ ὦτα ἔχειν 

672, 14 

οὗτος αι. Ἔχ πιο 457, 24 

ὄφις οἰκουρὸς 519, 28 

ὄφλειν 364,18 

ὀφρῦς ὑποκαθεῖναι, ἀνατείνειν, 

τοξοποιεῖν, συνέλκειν 552, 

25. δ95, 3. 628, 4 

ὄχημα 5, 2 

ὀψὲ 408,16 

ὀψείειν 438,12 

ὀψιπέδων 404, 7 

ὀψίτερον 366, 24 

ὀψοδόκη 156, 19 

Παγασιτικὸς κόλπος 20, 1 

πάγκυφος ἐλαία 193, 20 

πάθος τραγικὸν 597, 20 

παίγνιον 369, 8 

πόλεις παίϑειν 499 

Παιονίδαι 368, 13 

παῖσαι 591, 14 

παιωνίξειν 570, 20 

παλάθη, -θὶς 3571, 20 

παλαίτερος,-τατος 571,6 

παλεύτριαι, -ἰδες 68, 18. 37], 

97,: 872,2 οἴ 8 

παληλία 411,22 

παλιγκάπηλος 973, 26 

παλίμπρατος 373, 20, 374, 

7 

πάλιν ἱπ σοιῃροβίπομα ἐπιτατι- 

κὸν 973, 2ὅ 

παλίνδης ὄνος 572, 15 

παλινέμπορος 973, 18 

ἐπὶ Παλλαδίῳ 41, 21] 

ἡ ἐπὶ Παλλαινίδι μάχη 5692, 

25 

πάλος 11δ,} 

Πὰν 206, 11, 377,16 

Παναθήναια 104,1]. 129, 19. 

130, 1. 205) 4255), 225, Α, 

412, 10, 616, 18 

παναθλίως 376, 28 

Παναίτιος δὅ8, 18 

Πωνδίων, Πανδιονὶς 376, 23 

πανδούριον 427, 20 
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Πάνδροσος 486, 21. 4065, δ. 

652,10 

Πανδώρα 397,9 

Πανοπεὺς 639, ὅ 

πανόπτρια 577, 23 

Πανοψία 471, 17 

Παντακλῆς 276, 14 

" Παντάρκης 488, 20 

ὁ πάνυ 596, 20 

πάππας, παππίας 245, 1ὅ 

παραβολὴ 3582, 24 

Παράβυστον 601, Θ᾽ παράβυστος 

171, 8 

παραγράφεσθαι, «φὴ 32, 10. 

δ19, 16 ἐν βιβλίοις δ06, 3 

παράδεισος 16], 23 

παραδοτέα 438, 24 

παρακαταβάλλειν 478, 11 

παρακρούσασθαι 386,1 

Πάραλοι 387,16 

Πάραλος πᾶν]5 386, δ εἱ 29. 

567, 24 Πάραλος νἱτῖ ποπιδη 

986, 22. 387, 16 

παρανεάτη 291,14 

παρανίσχειν 460, δ 

παρανόμων γραφαὶ 87, 8 

παραρρεῖν 615, 20 

παρατίλλεσθαι 391, 20 

παράχορδον 888, 20 

πάρδαλις, παρδαλῆ 449, 24 

παρδαμάλη 131,12 

παρείας 964, 

παρέργως 396, ἢ 

παρῆ 57, ὅ 

παριαμβίδες 3597, 20 

Παρμενέων 300, 13 

Παρνηθία νύμφη 187, 8 

παροιμία 820, 12 

τὸ παρὸν εὖ ποιεῖν 598, 12 

πάροχος 52, 28 

Παρράσιος 357, 14 

πάρυφες 388, 13. 394, 24 

Πασέας 28], 7 

παταγεῖν 126, 11 

πατάξαι 591, 18 

τίς πατέρ᾽ αἰνήσει ὅτε. 591 ᾿ 

πατραλοίας 149, 9 

πατρικὸς, πάτριος 400, 22 

Πάτροκλος δ69, 7 

παυσικάπη 131], 22 

πάχνη 901, 8 

πεδῆσαι 22, 14 

" Πεδιακὰ 409, 18. γ46 26 

Πεδιάσιοι 386, 7 

πέδον 625, 6 

πέδων 404, 7 

πέξα 404, 18 

πεξίτια δθδ, 18 

Πειθὼ 118,11. 27], 2 

Πειραιεὺς 63, 11. 111,11 εἴ 

16. 112, 12. 276, 462;.14. 

δ09. 610 ἐκ Πειραιῶς κάθο- 

δος 652, 14 ; 
Πειρέθους 226, 20, 417 
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Πεισίστρατος 110. 234, 8, 472, 

23 

πέλας 407, 20 

Πελασγιῶτις 580, 17 

Πελασγοὶ 407, 11. 431,10 

πελειὰς ἡμένη 68, 11 

πέλεκυς Τενέδιος δ77, 5 

ἱπελιὰ 408, 3 

πελιτνὸς 408, 4 

Πελλήνη 250, 4 

πέλτη 408, 8 

πέλυξ 407, 26 

πεμπάξειν 408, 26 

πέμπειν 449,1] 

πέμπελα 409, 1 

τὸ πέμπτον τοῦ τιμήματος 4567, 2 

πεμπώλαρχος 409, 1 

Πενέσται 127, 18. 16δ, 15. 

168, 7 (426, 5) 

Πενθεὺς 577, 3 

πένισσα 410, 8 

πένταθλοι 629, 23 

πεντακοσιομέδιμνοι δ2, 8. 110, 

δεῖ 10. δ67, 19 

πέντε πίνειν, πέντε καὶ δύο 699, 

28 πεντε- ἴῃ ΘΟ ΡΟΒ (5, ΠΟῚ 

πεντα-, πεντέκλινος, πεντέμη- 

γος, πεντέχαλκος 410, 20. 

411, 8 

πεντηκόντορος 41}, 8 

πεντηκοστεύεσθαι, -τολόγος 411, 

10 

πέπλος 110, 14 

Ρ,λοί. 

πεπόνθειν 123, 20 

πεπρημένος 5607, 25 

πέρα 595, 21 

Περγαία"Αρτεμις 72, 19 

Περίανδρος 194, 18 

περιβαρίδες 425, 25 

περίδειπνον 859, 1] 

περιθέτη κόμη 428, 21] 

Περιθοῖδαι 192, 9 

περίκηποι 957, 29 

Περικλῆς 294, 9, 669, 2 

περικωνῆσαι 198,1] 

περίνεως 469, 16 

περιοδικαὶ νόσοι 135,1 

ἐκ περιουσίας 392, 29 

περίπολοι 578, 18 

περίστια 422, 29 

περιστίαρχος 121, 6 εἰ 12 

περίστοιχοι ἐλαῖαι 540, 8 

περιτροπὴ ὑπέρον 6023, 5 

περιτρόχαλος κουρὰ δ17, 19 

περιψᾷν 425, 10 

Πέρσαι 164, θΘ. 203, 378, 587, 

9 

Περσεφόνη 16, ὃ. 60,1, 220, 

21 

πεττοὶ 420, 18 

πήγανα 357, 24 

Πηνελόπη 904,11 

πῆχυς 432, 25. 499, 2 

πίθηκος τραγικὸς 597, 21. 698, 

] 

Πιθηκοῦσσαι 157, 24 

5Μ 



822 

πίθος 119, 2] 

πινάκιον 5890, ὃ 

πιννοφύλαξ 430, 19 

Πισαῖος 222, 12 

Πίστειρα 249, 6 

πισύνη 425, 13 

Πιτανάτης λόχος 43], δ 

πίττα 482, 9 

πλάδος, πλάδωσις 431,18 

πλάσσειν 492, 8 

πλάτη 492,10 

πλέθρον 407, 15 

πλευστέον 498, 25 

πλέω 499, ὃ 

πλήμη 494, 4 

πλημμελὴς 433, 25 

πλημμυρὶς 484, 4 

πληροσέληνον 378, 8 

Πλήσιππος 93, 21] 

πλινθίον 4351, 24 

πλίνθον πλύνειν 338,1 61} 

πλοῦς 494, 14 πλοῦν ὑποτέμ- 

γνεσθαι 691,1] 

πλουτίνδην 6, 8 

Πλουτὼ 570, 18 

πλύμα 435, 10 

πλυντήρια 60, 15, 127, 24 

πλυντρίδες 291,12 

πνιγαλίων 72,10 

πνὶξ 258, 22 

Πνὺξ 457, 29. 474 

ποδαπὸς 68, 6 

πόδες ὄρειοι 845, 17 

ποδονιπτὴρ 213,13 

ποῖ 427, 23 

ποία 435, 22 

ποιεῖσθαι περὶ πολλοῦ 420, 22 

στρατύπεδον 542, 18 σπου- 

δὴν 532, 14 

ποιητοὶ παῖδες 9δδ, 4 

Ποικίλη στοὰ 825, 4, 440, ὅ 

πολέμαρχος 294, 4 Ψιάε ἄρ- 

χοντες 

ἱ πολὴ 406, 26 

ΠΟολιὰς 319, 23 Πολιάδος ἱέ- 

ρεια 24, 17 

πόλις 167, 6 

πολίτης 402, 18 οἱ 14 

Πολυάκης 439, 3 

ΤΠολύγνωτος 80, 16 

Πολυκράτης 878, 19. 472, 1. 

499, 6 

πολυπλοκώτερος Τυφῶνος 612, 

11 

πολυτάλαντος 566, 9 

πολυτελὴς 574, 24 

ΠΠολυτέων 626, 10 

πολύτριχον 10, 6 

Πολύτροπος 441, 21 

Πολύφη 112, 9 

Πολύφημος 617, 11] 

πομπεύειν 442,18 

πόντος Ῥέας 485, 2 

ποριῶ 8δ, 18 

πόρναι 388, 2 

πορνεύειν 478, 24 
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Ποσειδῶν 12, 15. 428, 8. 67], 

δ. δ75, 28. 664, ὅ 

πόσθιον 445, 5 

ΠΟοτάμιοι 560, 18 

ποταπὸς 495, 27 

πότης λύχνος 9, 18 εἱ 26 

ποῦ 497, 7 

πούς. κατὰ πόδα 140, 14 παρὰ 

πόδας 388 περὶ πόδα 420 

πρὸ ποδῶν 457 ἐν ποσὶ δ68, 

16 

4 πράγμων 446, 14 

ταῦτα πράσσων ἅἄοσ. δ71, 18 

πράτης 447, 8 

πραῦς, πραέως 447, 8 

πρέμνον 447, 12, 470, 20 

πρεσβευτὴς 447, 16 

πρημάδες 448,6 

Πρίαμος 448, 9 

Πριαπώδης 346, 3. 3756, 14, 

δὅ92, 2 

προαμβολαὶ 449, 7 

προανακρούσεις 449, 7 

πρόβατα [Πεδιακὰ 403, 18 εἰ 26 

προβολὴ 87, 8, 449, 22 

πρόβουλοι 552, 8 

προεδρία 45δ, 19 

προὶξ δ13, 28 

προκαλεῖσθαι, πρόκλησις 4864, 

10. 460, 26 

Προκλείδης 602,1 

προκόμιον 428, 23 

Πρόκρις 997, 10, 688, 8 

Προμήθεια 205, 25 

Προμηθεὺς 206, 11 

πρόξενος 10], 8 

προσκαλέσασθαι 460, 22 

προσκατάβλημα 454, 16 

Προσκήνιον πιογαοίτϊοἰθ σορπο- 

πη6η 286, 23 

πρόσκλισις 140, 20 

προστὰς, -άδος 462, 6 

προστάτης 295, 183. 478, 9 

προστροπαῖος 571,16 

προστροπὴ 4638, 8 

πρόστροπος 462, 24 

ὁ προστυχὼν 942, 23 

προτέλεια 574, 26 

προτεραία 464, 1] 

προυργιαίτερον 447, 22 

προφαίνειν 641, 6 

πρυτανεῖον 98, 3 ἐπὶ Πρυτα- 

νείῳ 41,21. 452, 1] 

πρυτάνεις 93, 2. 100, 22. 452, 

Ι εἰ 4 

πρυτανικὴ γραφὴ 487, 8 εἰ 13 

ἡ πρωὶ 468, 21] 

πρωτεῖραι 140, 2] 

Πρωτεσίλαος 410, 9 

Πρωτογένεια 397, 9 

Πρωτοκλέης 604, 13 

Πρωτοκρέων 604, 14 

πτερὰ 346, 20 φόνον πτερὸν 

658 
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πτέρνα 469, 23 

πτέρυγες 88, 7 

πτύον 469, 22 

πτύχλοι 470, 27 

πτώσσειν 471,12 

πτωχίστερος 451], 21 

πύανα 471 

Πυανοψία 471, 12 

Πύδνα 588, 8 

Πυθαγόρας δ0, 22 ἄο. 174,13 

ὁ Δελφὸς 664, 22 

Πυθαγόρειοι 117 "15 

Πυθία 473, 20. δ64, 21 

Πυθόδωρος 518, 28 

Πυθοκλῆς 118, 20 

αὖθις αὖ Πυθῶδ᾽ ὁδὸς 623, 8 

ΠΠθὼν 472, 27 

Πύλαι, Πυλαία 86, 14. 108, 

10. 474,10 

ὁ πρὸς τῇ πυλίδι Ἑρμῆς 462 

πῦον 473, 22 

πῦρ. πυρὸς πώγων 478, ὃ 

πυραμίδες, αἱ ἐν Αἰγύπτῳ 194, 

22, 490, 2 

πυρίατος 470, 8 

πυρίεφθος, -ον 476, 18. 476, 

8, 9 

πυροὶ σητάνιοι δ08, 4 

Πύρρος 580, 19 

πυρφόρος 558, 2 

πύσμα 475, Ἴ 

πύστις 425, 19 

πῶ 479, 7 

πωληταὶ, τήριον 209, 15, 478, 

7 

πῶροι 229,18 

κατὰ ῥάβδον 141, 12 

ῥαδινὴ 480, 4 

ῥαδιουργία 480, 7. 481,9 

ῥᾳδίως 361, 2 

-“ ῥᾳστωνεύειν 488, 18 

ῥαφανὶς 488, 19 

ῥαχία 38, 19, 488, 16 

ῥαχιστὴς 484, 4 εἰ 7 

ῥαψωδεῖν 484, 25 

ῥεῖν. ν. ἐρρύην 

ἡ ρεύειν 493, 9 

Ῥηγῖνοι 202,1 

ῥήξας 489, 6 

ῥητορικὴ 488, 9 

ῥητροφύλακες 487, 22 

ῥιγνοῦσθαι 489, 2 

ῥοὰ 490, 2ὅ 

Ῥόδος 224,6 

ῥοθιάθειν 490, 11 εἰ 20 

ὃς ὑπὸ ῥόπαλον 634, 15 

κατὰ ῥοῦν 141, 16 

ῥοφεῖν, ῥόφειν 18, ὅ. 864, 16 

ῥύεσθαι 493, 8 

ῥύξειν 481, 18 

ῥυπαρὰ αὐλὴ 266, 1ὅ 
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ῥυπὸν 349,9 

ῥυσιάξεσθαι 492, 21 

ῥυτὴρ 6, 16 

ῥὼξ 488, 2 

ῥωποπώλης 494, 3 

ῥῶπος 17, 20 

σαβακὸς 496, 7 

σαβὸς, σαβάθειν, Σαβάξιος 37, 

ὃ εἴ 8. 383, 16. 498, 6 εἱ 

ΕΞ ΘΙΘ» 19 

σάβυττα δ00, 3 

σάθη 495, 16 

σάκτας δ00, 3 

σάλα 498,1 

Σαλαμινία, ναῦς 386, 12 εἰ 24. 

987, 4. 497 

Σαλαμὶς 203, 11. 5622, 11 ἡ ἐν 

Κύπρῳ 276, 10 

σαλπίγκτης 208, 3 

Σάμαινα 499, 6. 570, 28 

σαμβύκη 100, 9 εἰ 12 

Σάμβυξ 100, 9 

Σάμος, Σάμιοι 74, 8. 296, 29. 

298, 8. 670,18. ἘΣαμιηῖ 570, 

283 

Διὸς σάνδαλον ὅ96, 90 

Ἢ σανδανοθήκη 499,12 

σαρκάξειν 507, 17 

σαροῦν 127, 28, 496, 14 

Σατυρικὰ δράματα 357, 19 ὄρ- 

χῆσις 508, 611. 627 

Σάτυρος 88, 36, 984, 19 

σαυρωτὴρ δ45δ, 12 

Σειληνὸς 3906, ὃ 

σειρὰ 51, 24 

σειρᾷν δ04, 24 

σείριον, Σειρὶς, Σείριος δ04, 

12 

σεισοπυγὶς 163, 2] 

Σελήνη 361], 6, 376, 22. 603, 

24 ᾿Ακεσαίου σ. 5885, 18 

σεληνὶς δ0ὅ, 21 

σέλινον 500, 8 ἐν σελένοις 357, 

2] 

Σέλλος 607, 9 

Σεμέλη 616, 18 

Σεμναὶὲ θεαὶ 104, 2 

σηκύλη δ08,6 

σημαίνεσθαι 809, 21] 

σητάνιος 587, 4 (608, 4) 

σῆτες ΡΙῸ σέες δ03, 16 

ἡ Σίαλος 801, 1] 

σίγμα 8351, 2] 

σιδεῦναι 853, 2 

σῖκαι 511, 2 

Σικελία 73, 18, 366 Σικελιῶται 

δ517,6 

σιληπορδία 511, 25 

σινόμωρος 512,10 

Σινώπη δ13,] 

σιτηρέσιον, σιτηρόσιον 367, 15 

δὅ14, 8 

σκάνδαλα δ]16, 1 

σκανδικοπώλης 516, 

εκαπάνιον 819, ὃ 
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σκαρίξειν 20, 25 

σκατὸν 827,1] 

σκαφανεὺς 516, 6 

σκάφη, σκαφεῖς, σκαφηφόροι 

3659,5}85.: 61} » 15, 588,18. 

οι; 

σκαφιόκουρος 617, 15 

σκάφος 5616, 23 

σκηνὴ 5697, 14. 618, ὃ (ἐν ἀγο- 

ρᾷ) 519, 8 

σκηνογράφος 519, 19 

σκήπτομαι ἀποδημεῖν δ25, 17 

σκιᾷ τὰς ὥρας ἐσκοποῦντο 539, 

19 

σκιάδειον δ20, 8 

ἡ Σκιβωνίδαι 280, 28 

σκίλλα 562,17 

Σκιλλούντιοι 194, 6 

σκιμβάξειν 825, 1ὅ 

σκινδακίσαι 5620, 20 

σκίρα (σκίρρα) 522, 7 

Σκιρὰς, Σκιρὰ, Σκιροφοριὼν, Σκι- 

ρὸν, Σκίρος, Σκίρων 854, 9 

5621 5ῶρε 522 βθρε 606, 

14 

Σκίραφος, σκιραφὲς δ20. 5621 

σκοπᾷν 524, 4 

σκοπιᾷν 524, 4 

κατὰ σκοπὸν 142, 13 Πανὸς 

σκοπὸς 9578, 1] 

σκορπίος 181, 8 ὑπὸ παντὶ λέθῳ 

629 σκορπίον ὀκτώπουν ἀνε- 

γείρεις 326, 20 

σκότιος 6390, 1] 

ὑπὸ σκότῳ γεγονὼς 690, 1] 

σκύθαι 5ὅ58,1 

Σκύθαι δ94, 3. δ9ὅ, 4 Σκυθι- 

κὸν ξύλον 81, 13 ὄρη 488, 

9 

Σκύθης 456, 9 

σκῦλα 210, 18 

σκυλεύματα δ25, 12 

Σκῦρος δ25ὅ, 18 

σκυτεὺς 626, 21] 

σκωπος 527, 

-σμαι εἶ -μαι, ραϑϑῖνὶ ροτγίεοίδ 

(σέσωσμαι) 507, 22 

σοβεῖν 528, 4 

Σολοικισμὸς 528, 9 

Σόλων 110, 2 εἰ 9. 245, 8. 

410, 18. δ05, ὅ 

σοφίξεσθαι 528, 21 

οἱ ξ΄ σοφοὶ 245, 4 

σπάδων 36, 26 

σπάθη 21 οι. 

σπάλαξ 515, 22. 611, 26 

Σπάρτη 202, 20 

Σπαρτοὶ 052, 15 

σπεύδειν 532,10 

ἸΣπεύσιμοι 594, 3 

σπλεκοῦν 527, 15 

σπλὴν 631,13 

σποδεῖν δ27, 16 

σποδὸς 584, 8 

σπουδάξειν, σπουδαστὴς 585,1. 

580, 20 
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σπονυδαιολογεῖν 582, 9 

ἸΣπουσίνους, Σπουσίνιοι 594, ὃ 

στάδιον 407, 16. 433,2 

σταῖς δ9δ, 2 

σταλαγμοῦ λυπηρότερος 230,17 

στάλικες 429, 5 

στὰς 533,6 

στατεῦσαι 21, 13 

στατὴρ 184,6. 374,19 

στερίσκεσθαι 536, 25 

στερνοτυπτόμενος 597, ὃ 

στέρφνοι 607, 4 

στέφανος σελίνου 506, ὃ 

στήλη 189, 15 

στήσασθαι 314,19 

Στησίχορος 9578, 24. 599 

στίβη 538, 25 

στίμις 598, 24 

στιππεῖον δ4δ, 1] 

στίχος 540, 8 

στλεγγὶς, στλεγγίξεσθαι 319, 

8: 697,18 

στοὰ ποικίλη, βασιλέως 1ὅ, 4. 

189, 2] 

στοιὰ 599, 16 

στοίδιον δ4δ, 19 

στοιχάδες 428, 19 

στοῖχοι 429, δ εἴ 1] χοροῦ 004, 

20 

κατὰ στόμα 148, 2 

στομφάσαι 540, 18 

στρατηγικὰ 89, 28 

στρατηγοὶ 144, 24 

στρατόπεδον 542, 22 

τί "ἔχων στρέφῃ 5687, 29 

στρόβηλος (ν6] στρόβιλος) 543, 

22 

ἘΣτροφάδες 544, 7 

στροφὴ 599, 15 

στρυφνὸς 5939, 9 

στρύχνος 609, 8 

στρῶται δ89, 9 

Σύβαρις, Συβαρῖται938, 19. 117, 

156. 266,10. 628, 1 

συγγενεῖς Θ, 4. 318, 23 

συγγραφεῖς 138, 22 

συγγραφὴ 289, 20 

σύγκλητος ἐκκλησία 191], 1] 

συηνεῖν 547, 5 

συλλαμβάνειν 530, 2] 

σύμβολον 430, 7. 549, 5 

συμμορία, συμμορῖται 58, 26. 

288, 6 εἱ 22. 560, 9 

συνήγορος 487, 15 

συντέλεια δ80, 1] 

σύντεχνος 334,12 

συντρέφεσθαι 599, 1 

Συράκοσσαι 127, 1]. 165, 13 

συρίγκτης 208, 4 

συρμαΐξειν 657, 16 

Σύροι 217,17 

σύρτιος, -ἰδος 258, 3 

συρτοὶ χιτῶνες 346, 26 

σφάκελος 589, 18 

Σφενδόνια 397, 15 

σφηκιαὶ δθ0, 12 
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σφὴν 22,16 

Σφήττιοι 339, 25 

σφίγκται 252, ὃ 

Σφὶγξ 484, 19 

σφόδρα πάνυ 379, 18 

σφραγιδοφυλάκιον 472, 18 

σφραγίξεσθαι 584, 22 

σχινίξεσθαι 562, 19 

Ἴσχοιξος 117, 7 

σχοῖνος 929, 12 

σχολαίτερον, -ότερον, -ότης δ6ῶ, 

1 

κατὰ σχολὴν 149, 8 σ. ἄγειν 

662, 26. δ68, 8 σχολῇ 569, 

11 

Σωκράτης 186, 16. 481, δ 

σῶος 494, 17. 5668, 17 

Σωτὴρ 446, 19 σωτῆρος Διὸς 

Ροουΐϊα 16, 1. 604, 26. 

60ὅ, 3 

τάλαντον 914, 8. δ67, 4 Ταν- 

τάλου τάλαντα 670 Ζωπύ- 

ρου 56 

ταξίαρχοι 109, 26 

Τάξος 120, 6 

τάρβος 569, 15 

Ταρσὸς δ00, 15 

ταρτημοριαῖος 570, 8 

Ταυροβόλος 571], 7 

ταῦρος 500, 8 (ἄστρον) 613,16 

ταυτάξειν 588,2] 

τάφος, ταφὴ ἅς. 231 εἴ 410] 

Τελέδαμνος 281,6 

τέλειος 574, 10 Ζεὺς 604, 25. 

605, 8 ἀριθμὸς 608, 4 

Τελεσαρχίδης 15, 17 

τελεωθῆναι 574,1] 

τέλος 464, 8 τέλη ᾿Αθηναίων 

52, 7. 92.110. 410 

τενθεία 576, 4 

Τέννης 576 8:06 5677, ὅ 

- τέον εἰ τέα Αἀν. θετικὰ 438, 
21 

Τερέτιϑοι 51, 14 

τέρθρον 578, 18 

Τέρπανδρος 261, 18. 802, 18. 

946, 14 

τεταρτημόριον 602, 23 

τετάχαται 42, 22 

τέτευχα 582, 14 

οἱ τετρακόσιοι 546, 9 (661, 25 

τηᾶ]8 νῦν Ρ7Ὸ υ7 , 

τέτραχμον, τετράδραχμον 588, 

17 

Τευθρανία 24, 4 

τήγανον δθ4, 18 

τηγανόστροφον 227, 5 

Τήλεφος 23,26. 288, δ 

τήλοσε 585, 10 

τηλύγετος δ8δ, 11 

τηνικαῦτα, τηνικάδε 71, 14 

τιάρα 164, 4 

Τιβαρηνοὶ 587,19 

Τιγράνης 189, 5 

τιθηνὸς 588, 20 
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τίμησις 243,1. 462, 20 

Τίσανδρος 368, 7 

Τίτακος 591], 18 

Τιτᾶνες, Τιτᾶνας βοᾷν 591]. 24 

τετίξειν 480, 21 

ἡ Τιγένεος 591], 2] 

τίτυροι 5892, 14 

τόκοι 39, 24, 40, 8 φαέθοντα 

τόκον 636, 5 

τοκούμενος 592,19 

τολύπη 594, ὃ 

τόνος 6831, 17 

οἱ τοξόται 562, 2]. " 5694, 2 

τοπάσαι 15], 21 

Τορώνη 200, 8 

τραγήματα 609, 9 

τραγῳδοὶ 256, 12. 275, 10. 

312 τοὺς ἑτέρους τραγῳδοὺς 

ἀγωνιεῖται 597, ὃ, ΨΊΙάο ὑπο- 

κριτής. τραγῳδία 274, 28 

τρεῖς κύβοι 77. 602 

τρέφεσθαι 607, 8 

οἱ τριάκοντα 442, 23. 546, 9. 

580, 1] 

τριβάδες 25, ἢ 

τριημιολία 69, 22 

τριηραρχεῖν, τριήραρχοε δ60, 

556, 8. 567. 5668 

τρίπαλαι 371, 8 

τρίπους, ὁ ἐν Δελφοῖς 564, 20 

Θαργηλίοις 472, 24 ἀπὸ τρί- 

ποδὸς δ64, 20 

Τριπτόλεμος 483, 12 

Ρλοί. 

,τρισνέατον 291], 1ὃ 

τριτάλαντος ὅθθ6, 12 

Τριτογένεια 608, 23 

Τριτοπατρεῖς 604, 5. 605, 9 

τριττύαρχος 605, 17 

τριττὺς 288,16 

τρίτων 003, 16 

Τρίτων ποταμὸς 603 Βὲ5 

τρίφυλλος 265, 18 

τριώβολον 604, 8 

τρόπις ΘΌ6, 23 

οὐκ ἀπὸ τρόπου 3560, 20, 358, 

23 

τροφῆσαι 26, 20 

τρόφι κῦμα 599, 2 

- Τροφώνιος 211, 14. 237, 13 

τροχαῖος 8346, 18 

τροχὸς 607, 24 

τρύγη 358, 24 

τρυγὼν θ608, 1 

τρυσίππιον 112, 16 

τρυτάνη δ5, 4 

τρώγλη 341], 12 

Τρωγλοδύται 626, 18 

τρωκτὰ 609, 10 

ἢ τρωξαλλίδες 279, 19 

τύντλος 610, 14 

τυραννεῖν 61], 8 

τύραννοι 579, 26, { 407,9. 684, 

17 

τύρβη 557,7 

τυρεῖται 611, 5 

Τυρρηνοὶ 222, 12. "407, 9 

ὄν 
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οὺ τυφλὸς, ἀλλ᾽ ἐξώρυκται 623, 8 

τυφοῦσθαι 582, 6 

Τυφὼν, 

582,6 

οὐχ ὁ τυχὼν 356, 2 

Τυφωνικὰ πνεύματα 

Ὑάδες 616, 14 

Ὑάκινθος, Ὑακινθίδες 397,14 

Ὕβλη 298, 2 

-ύειν, -ύὔναι, ἴῃ ὀμνύναι ὅἄχο. 

992,18 

ὕελος, ὑέλινος 614, 2 

ὑηνία 547, 4. 616, 17 

εὖθι, ὄμνυθι ἄς. 332,16 

υἱοθεσία 617, 8 

υἵωσις Θ17, 2 

ὑλάδεσθαι 617, 18 

ὑληφόρος 617, 19 

Ὕμηττός 187 

ὕπαιθρος 619, 28 

ὑπειρέσιον, ὑπήρεσιον 445, 22. 

460, 18 

ὑπερημερία 622, 18 

ὑπέρινος 108, 7 

ὑπερταλαντᾷν 567, ὅ 

ὑπηρέσιον ΨΊάε ὑπειρ. 

ὑπίσχομαι 460, 6 

κατὰ τοὺς ὕπνους 149, 26 

ὑποδορὶς 281, 12 

ὑποικουρεῖσθαι 520, 1 

ὑπόκοιλος 6206, 29 

ὑποκριταὶ 293, 24. δ083, 22. 

628, 22 Ψιάς τραγῳδοί 

ὑπόμνυσθαι, ὑπωμοσία 884, 2]. 

990, 16. δ19, 1δ. 638,11 

τὰ Σαμίων ὑποπτεύεις 570 

ὑπότιτθος 691,12 

ὑποτοπεῖν 595, 10 

ὑπόχαλκος 629, 22 

ὑπώπια 186, 6 

Ὑστάσπης 489, 18 

ὑστάτων χάρις 612, 24 

ὑστέρα, ὑστεραία 464, 11] 

ὑφόλμια 829, 2 

Ὑψιπύλη 836, 17. 221, 7 

φαλάγγιον 697, 15, 19 

φαλλὸς 10, 9 

"φανὸς 207, ὅ. 238, 6. 877, 260. 

406, 21 

Φανὸς 77, 17 

φαρδαιθὶ 8388, 7 

φαρμάκια 6040, 14 

φάρμακον τέμνειν δ75, 18 

φαρμακῶν 640, 5 

φάρυξ 77, 26 

φάσαι 468, 8 

φάσγανον 463, 9 

φάσκωλος 64], 2ὅ 

φατνώματα 128, 1 

Φάῦλλος 628, 28 

φαῦλος 660, 19 

Φάων 216,21] 

Φειδίας 482, 17 

φέρειν 269, 8 

φερέσβιος 495, 2] 



Φηγεὺς 410, 6 

φηλοῦν 645, 2δ 

πρὸς φθεῖρα κείρασθαι 469, 18 

Φθειροπύλη πιετοείτῖχ 639, 10 

φθίσις 646, 16 

Φθιῶτις δ80, 16 

φιδάκνη 429, 14 

Φιλιεῖς 1992, 8 

Φίλιππος 28,18, 258, ὅ. 258, 

15. 8384, 18. 404, 11. 588, 

8 

φιλίτια 558, ὃ 

Φιλοκράτης 648, 1 

φίλον 366, 4 
Φιλόστρατος 187,1] 

φιλόψιλος 664, 15 

τἄλλα φιλώμεθα δ68, 29 

φῖτυ 660, 19 

Φλιάσιον πεδίον 661, 4 

φοβερὸς 429, 18 

Φοίνικες δ57, 23 

Φοινίκη 6δ2, 7 

Φοίνιξ 652, 4 

φοιτᾷν 622, 23 

οἱ ἐπὶ φόνῳ ἀκουσίῳ ἁλόντες 

9564, 25 

Φόρβας 684, 8 

φορβὴ 112, 29 

φορίνη, φόρινιον 424, 23, 427, 

12 

φόροι 75, 7. δ50, 2 τὰ τῶν φό- 

ρων κρείττω 5170, 26 

Φρασιθέα 218 ὈΪ5 

891 

φρατρίαι, φράτορες 208, 284. 

92], 22. 605,.20 

ἐν Φρεατοῖ, ἐς Φρεάτου 28, 1. 

41, 22 

φρυγανίξεσθαι 210, 18 

φρυκτοὶ 392, 14 

Φρύνιχος 215, 24 

φυλαὶ 288 βρε. 606, 17 εἰ 19 

φύλαρχοι 142, 27 

φυλοβασιλεῖς 288, 15 

φύσιγγες 427, 17 

Φωκαεῖς 248, 1] 

Χαβρίας 808, 15 

Χαιρεφῶν 429,1 

χάλαξα 801], 2 

Χαλκὶς 677, 20 

χαλκοκρὰς 294, 29 

χαλκοῦς 914, 7. 570, 7 579, 

11. 602, 22. 608, δ πῖλος 

429, 22 

χαμαιριφὴς 620, 7 

ἡ χαραὶ 499, 1 

Χαράξας 490, 6 

Χαρίδημος 588, 4 

Χάρμος 110, 14 

Χαροπὸς 317,10 

Χάρων 132, 24 

Χείλων δ86, 10 

χειμάξειν 656, 18 

χείρ. κατὰ χειρὸς ὕδωρ 144, 

17---22 χεῖρας παρασείειν 

989,20 τὴν χεῖρα προσφέ- 
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ροντα ἅς. δ86 

χειροτονία 87, 7 

Χείρων 607, 16 

Χελιδὼν, πύθου χελιδόνος 4738, 

19 χελιδὼν μία ἔαρ οὗ ποιεῖ 

269, 16 

χελώνης κρέα Θθ0, 21 

χήμη 175, 7 

χθὲς 45, 19 

χθιξινὸς 45, 20 

Χθονία 397, 11] 

χίδρα 427, ἢ 

οἱ χίλιοι διακόσιοι 549, 19 

Χῖοι 391, 18 Χῖα κεράμια 594, 

18 

χιτὼν σινδονίτης 512, 19 σχι- 

στὸς 562 οἱ δερμάτινοι 548, 

δ 

χιὼν 501,2 

χλαῖνα 418, 14 Πελληνικὴ 

408,1] 

Χόες 269, 21. 482, 8. δθὅ, 12 

χοίνιξ 69, 11] εἴ 18 

χορευταὶ γαστρίμαργοι 640, 28 

χορηγοὶ 964, 15 

χοροὶ τραγικοὶ 54, 17. 604, 19. 

κωμικοὶ δ4, ἰ8 κύκλιοι 472, 

25 χορὸς δ4, 17. 210, 10. 

9274... 976. 551, 10 ἐν 91. 

627, 10. 628, 22: 654, 15 

χρέους δίκη 3862, 10 

χρόνος 631, 22 

χρυσίδιον 319,2 

χύτραν πλύνειν, ποικίλλειν 338, 
141] 

οἱ χωρὶς οἰκοῦντες 597, 6 

τρυγόνα ψάλλειν 608, 6 

Ψαμάθη 225, 5 

ψευδεγγραφῆς γραφὴ 390, 1] 

ψευδοκλητίας γραφὴ 390, 11 

ψεῦδος Φοινικικὸν 652, 14 

ψὴν τ4| 3 
ψηφίσματα 450 

ψῆφος πλήρης, τετρυπημένη 58] 

5. τὸ εἰ τῶν ψ. 697,1 

ψόθος 655, 18 

ψοία 655, 17 

Ψύλλοι 666, δ 

ψύλλος 6566, 6 

Ψύρα 666, 10 

τὸν περὶ ψυχῆς τρέχειν 599, 4 

-ὦ ἔαΐατ! Αἰπουμ (θεριῶ, κολῶ) 

85 

ὦα 405, 4 

φὰ 295. 296 

Ὠγύγης 446, 23. 668, 6. "658, 

10 

ῳφῳδῶν γένη 274, 26. 5623 

Ὠκεανὸς 112, 9 

Ὠλένιοι 492, 9 

ὠμηστὴς Διόνυσος 571, 14 

ὧν 360, 17 

ὥρα, ὥρη 39, 7. 90, 17. 328, 

11 



Ὠρείθνια 397,10 

ὥρων 49,1 

ὡς 3568, 1 

ὠτὸς 362, 26 ΨΙάε οὖς 

ὥφελον 8363, 20 

{ ὥφιξεν 3569, 25 

893 

Εοτΐ ρᾶγίθβ Ὀγονιῖον ἱπάϊοαϊα 

(τοὗψον ὅς.) 589, 8 

Ραϊγοπυπιίοα μῖῸ ρυϊηϊεν 18 

(Ἡρακλεῖδαι ὅς.) 73,11 εἰ 

29 

Ῥγῷβθηβ ἐδ τὰ ργίογια 211], 

17 

Τπιεϑ5ἷ5 (περὶ κάτω τραπήσεται) 
Αὐυρπιεπίαπι (ἑώρων) 48, 22 418, 4 

(ἠνείχετο) 71, 12 



ΙΝΕΧ ΑὐὔὐΓΤΟΚΌΜ 

ΙΝ ΕΒΑΟΜΕΝΤΌΜ ΟΑΝΤΑΒΒΙΟΘΊΕΝΞΒΕ. 

Αἰσχίνης : Ρ. 676,10 Κατὰ Τι- 

μάρχου 666, 12. 669,7 

᾿Ανδροτίων ᾿Ατθίδος αἰ: 

16 

᾿Αριστοτέλης: 670, 14. 672, 8. 

676, 6 ἐν ᾿Αθηναίων πολι- 

τείᾳ 667, 29. 670, 830. 672, 

20. 674, 7 

᾿Αριστοφάνης: 669, 26 "Ὄρνισιν 

676,6 

Οἱ ἀρχαῖοι, οἱ παλαιοί : 668, 

80. 672, 17 

᾿Αττικοὶ, ᾿Αθηναῖοι: 668, 16. 

668, 13. 672, 18 

Δείναρχος Κατὰ Τιμοκράτους: 

676, 7 

Δημήτριος ὁ Φαληρεύς: 667, 28, 

673,4 Περὶ ᾿Αθηναίων νομο- 

θεσίας β' 672, 3 

Δημοσθένης: (Ρ. 1115) 664, 18, 

671, 

668, 6 Περὲ στεφάνου 668, 

8 Κατὰ Θεοκρένουν 669, 25 

Κατὰ Μειδίου 670,10 

Δράκων: 668, 19 

Εἰρηναῖος ἐν Ὑπομνήματι εἰς Ἡ- 

ρόδοτον : 678, 4 

Εὐριπίδης: (Οτεβϑί. 604. εἀ. 

Ῥοῖβ. υἱ να.) 668, 8 Σκυρέαες 

674, 26 

Ἐφιάλτης : 674, 5 

Ἡρόδοτος : (1. 59) 670, 28 

(στπι. 85) 674, 21 ἐν β' (6) 

674, 28. Ψιάε Εἰρηναῖος 

Θεοδέκτης Σωκράτους ἀπολογίᾳ: 

671, 4 

Θεόπομπος ἐν ιγ΄ : 675, 2 

Θεόφραστος Περὶ νόμων δ΄: 667, 

18 εἱ 18 ε΄ 677, 8 

Θουκυδίδης ἐν γ΄ : 676, δ 

Ἰσαῖος 'Τεμενικῷ : 672, 28 Πρὸς 



89ὅ 

Εὐκλείδην περὲ χωρίου 677, 

14 

Ἴωνες: 669, 15 

Καικίλιος : 667, 18 εὐ 24. 676, 

238 ο ΠΟ ψα]οκ. Απίηι. 

ἈΑΠΊΠΊΟΠ. 11. 

Κλεισθένης : 675, 26 

Κρατερός : 66, 19 

Λυσίας Κατα ᾿Αρίστωνος: 668, 

19 Κατὰ ᾿Αντιγένους ἀμβλώ- 

σεως 669, 20 Κατὰ ΝΙικίδον 

8.1. 5 

Νύμφις ὁ Ἡρακλεώτης Περὶ Ἡ- 

ρακλείας β' : 674, 22 

Ξενοφῶν : 663,10 

(Ὅμηρος: 668, 19 ᾳιαίοτ. 664, 

10) 

Πέρσαι: 674, 19 ἄς. 

Πλάτων: 664, 1 εἰ 4. 665, 25 
ππν 

Σόλων : 665, 20. 668, 18 

Αἱ τῶν σοφιστῶν διατριβαί: 

667, 26 

Σοφοκλῆς Ποιμέσι: 674, 25 

(ϑορ!.) Ἑλένης γάμῳ : 674, 

20 (ϑὃορ!ι.) Τρωΐλῳ: 674, 

20 

Στησίχορος : Υἱάε Φιλόχορος 

Ἡ συνήθεια : 678,20 

Αἱ σχολαστικαὶ ὑποθέσεις: θ68, 

27 

Ὑπερίδης : 664, 11. 673, 20 

Κατὰ Δωροθέου 671, 9 Κατὰ 

Αὐτοκλέους προδοσιάς : 677, 

16 

Φιλόχορος: Θ67, 23. 674, δ ἐν 

τῇ δ΄ 623,.,26: ἐν τῇ γὙὶ 

675. 18. ἐν « 676; 7 υδὲ 

πη ]6 Στήσιχορος. 



εἰ χαδα. οὐκ: δὲ ΤᾺ 
εἰρξνατανδ, νῷτωῆνν «ὧτ ᾿Α 0.0 

88 (τοῦ . 
ἀ δ" ΠΥ τὸ τό ἐξασὰνοζ' 
αὐτὸ : ἐφαὺν τὸ ὁ ΚἘ' (δ 
τὸ τλνὰς (ἀπο). 08 

Οὗ 

Οὐ 1 τὐθάνηα Η' 
«κδο ΜΉΝ ἡ ὐλτοηίοχο τ΄ ἡμτ τ 

τ} ἃ ὃρ ᾿ ν 

οφι, τὸ ἐξ 488 οὐμδίδνων" 
ἤτον Φ [ἢ ψουθοσυᾷ ἡπτὸ  " 

εὗἶτο ὦ κυνοοων Ἐλδὴς τλμόν: 
; ᾿ Ἴ.7] 
ὡ ἃ. τὸ μι τδὸ ἀρειϑ! 
ὙὙ οι 8 δ. 

ἱδν τ δύο Ὁ Ὁ Φ τὰ 

τοῦδε τα, ἡως δ ἔε 
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